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1.

Forslag til lokalplan Boliger ved Solsbæk Strand i Sæby og

Kommuneplantillæg nr. 15.03
Sagsfremstilling
I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2015
foreligger der nu et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt
boligområde ved Solsbæk Strand umiddelbart syd for det eksisterende boligområde
ved Pottemagervej og Sadelmagervej i Sæby.

Åben sag
Sagsnr: 13/17912
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af en eksisterende beplantning, der
oprindelig lå som en overgang mellem ovennævnte boligområde og det åbne land.
Lokalplanforslaget stiller krav om etablering af et nyt beplantningsbælte mod det
åbne land i lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Mod vest er området
afgrænset af en skovbeplantning og mod øst af Solsbækvej og kystområdet mod
Kattegat.
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etablering af et nyt boligområde med
mulighed for op til 49 boliger. Lokalplanområdet søges udformet med en klar
identitet, der indpasses i landskabet. Lokalplanforslaget har desuden til formål at
sikre, at den del af lokalplanområdet, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen
udlægges som et offentligt tilgængeligt grønt område, der skal henligge som et
åbent engareal. Endelig er det et formål at sikre grønne friarealer for bebyggelsen
og vej- og stiforbindelser internt og ud af området. Vejadgangen til området sker fra
Solsbækvej.
Inden for området findes registrerede naturarealer, som er respekteret og
indarbejdet som en del af lokalplanens grønne områder. Det drejer sig om et
engareal centralt i området og et areal langs den sydlige afgrænsning et hedeareal,
der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Derudover findes der i lokalplanområdets nordvestlige hjørne et egekrat, der delvis
opretholdes.
Lokalplanområdet er beliggende i landzone i det åbne land og derfor ikke omfattet
af kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor i tilknytning til
lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til
boligbebyggelse i form af åben – lav bebyggelse, Tillægget har betegnelsen
kommuneplantillæg nr. 15.03.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af planforslagene, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslagene.
Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget
sendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Dagsordenspunkt med beslutning til PMU den 05.05.2105 (dok.nr.80942/15)
Lokalplan for boliger i Sæby Ny.pdf (dok.nr.118683/15)
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2.

Vedtagelse af Frederikshavn kommunes Vandhandleplan

2015
Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har d. 29. april 2015 besluttet at sende forslag til
Frederikshavn kommunes Vandhandleplan 2015 i 8 ugers offentlig høring.
Planen har været i høring i perioden 30. april til 26. juni 2015. Forslag til planen
foreligger i digital udgave og kan ses her

Åben sag
Sagsnr: 13/20752
Forvaltning: CTM
Sbh: kihm
Besl. komp: BR

Vandhandleplanen skal være vedtaget og offentliggjort senest 30. oktober 2015.
Der er afholdt borgermøde d. 15. juni, hvor der er orienteret om indholdet i
Vandhandleplan 2015.
Der er kun modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen bemærker blandt andet, at en indsats omkring fjernelse af en
spærring, beliggende på grænsen mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner,
skal inkluderes i planen, og det skal fremgå, hvilken kommune der skal gennemføre
indsatsen.
Centrets vurderer, at bemærkningen skal indarbejdes i vandhandleplanen.
Naturstyrelsens høringssvar samt konsekvens for vandhandleplanen fremgår af
vedlagte høringsnotat.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1. vandhandleplanen revideres på baggrund af Naturstyrelsens høringssvar,
jf. høringsnotat
2. vandhandleplanen sendes videre til byrådet med henblik på endelig
vedtagelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Høringsnotat til Vandhandleplan 2015 (dok.nr.111531/15)
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3.

Vedtagelse af Lokalplan for bolig-, ferie- og

fritidsbebyggelse ved Nordsøvej, Skagen
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.BF.06.02.01 og det tilhørende tillæg 09.81 til
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for anvendelse af Hedeboskolen i
Skagen til nye formål, har i perioden fra den 12. maj til den 7. juli 2015 været
fremlagt til offentlig debat.
De er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslagene.

Åben sag
Sagsnr: 14/19838
Forvaltning: CTM
Sbh: FIRA
Besl. komp: PMU/ØU

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.BF.06.02.01 og det tilhørende tillæg 09.81 til
kommuneplanen vedtages uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01 Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i
Skagen9.07.2015.pdf (dok.nr.116686/15)
Kommuneplantillæg 09.81_9.07.2015pdf (dok.nr.116688/15)
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4.

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Frederikshavn

Kommunes Spildevandsplan 2012-2016
Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
Afledning af regn- og spildevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn –
har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2015.

Åben sag
Sagsnr: 15/7844
Forvaltning: CTM
Sbh: bisl
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Frederikshavn Kommune har tidligere vedtaget en ny lokalplan for en del af
området som omhandler det planlagte feriecenter Palm City nord for
Frederikshavn. Den nye lokalplan åbner mulighed for at øge andelen af
parcelhusgrunde i området. Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger
koncentreres i den sydlige del af området, mens den nordlige del af området
disponeres til golfbane/rekreativt formål.
Den nye lokalplan medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til Frederikshavn
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016. Spildevandet fra området afledes via
Frederikshavn Spildevand A/S´s kloakledninger til Frederikshavn Renseanlæg.
Regn- og overfladevand afledes til hhv. Rønnerhavnen og Lerbækken.
Udledningen til Rønnerhavnen kan holdes indenfor den gældende tilladelse for
udledning af regn- og overfladevand. Udledningen af regn- og overfladevand til
Lerbækken kræver en ny udledningstilladelse. Det er vurderet, at der kan gives
tilladelse til udledningen via forsinkelses/bundfældningsbassin, uden at Lerbækken
overbelastes med for store vandmængder eller indhold af forurenende stoffer.
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse
med den offentlige høring.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes
Spildevandsplan 2012-2016 mv. vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 2 - Bolig- og golfområde nord for
Frederikshavn.pdf (dok.nr.57094/15)
PMU Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr.57097/15)
PMU Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr.57098/15)
PMU Bilag 3_Hydraulisk notat Vildersbæk.pdf (dok.nr.57099/15)
PMU Bilag 4_Berørte matrikler.pdf (dok.nr.57101/15)
PMU T.01 Udsnit.pdf (dok.nr.57104/15)

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 18. august 2015

Side 8 af 27

5.

Separat kloakering ved Vestergaardsvej, Elling

Sagsfremstilling
I forbindelse med det kraftige regnvejr i uge 42 i 2014 har kommunen været i dialog
med forsyningen om, hvilke tiltag der kan gennemføres for at sikre dele af Elling
mod en gentagelse. Det område der foreslås separatkloakeret er vist på vedlagte
bilag.
Et af de problemer der viste sig i uge 42 i 2014 var, at vand fra åen gik tilbage
gennem vejafvandingssystemet, som i normal tilstand afleder vejvand fra en del af
Elling by.
Samtidig skal regnvand fra private ejendomme i dele af Elling nedsives på egen
grund, det var med til at forværre situationen i Elling i uge 42.

Åben sag
Sagsnr: 15/22323
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: PMU

Det der opnås ved en separat kloakering er, at regnvand fjernes fra området og
dermed en minimering af risikoen for oversvømmelser, og medvirker til
klimasikring, idet regnvandssystemet dimensioneres i forhold til en forøget
regnintensitet og at vejafvandingen kobles på regnvandssystemet. Systemet skal
sikres således, at der ikke kan ske tilbageløb, som nævnt ovenfor. Systemet skal
også kunne fjerne regnvandet selv om, at der er højvande i åen.
Center for teknik og miljø anbefaler, at der udarbejdes et tillæg til
spildevandsplanen, og at prioriteringen af planarbejdet samt gennemførelsen af
projektet sættes foran prioriteringslisten i spildevandsplanen.
Den øvrige del af Elling vil efterfølgende blive vurderet i forhold til en
separatkloakering.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, og
at prioriteringen af planarbejdet samt gennemførelsen af projektet sættes foran
prioriteringslisten i spildevandsplanen.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Separat kloakering Elling - kortbilag.pdf (dok.nr.133733/15)
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6.

Endelig vedtagelse af lokalplan - Erhvervsområde

Maigårdsvej 9-11 i Frederikshavn
Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 24. april 2015 til den 19. juni
2015, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger eller indsigelser af nogen
art.

Åben sag
Sagsnr: 15/11941
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU

Lokalplanområdet er beliggende nord for Hjørringvej på Maigårdsvej i Frederikhavn
i tilknytning til et eksisterende lokalplanlagt område, der blandt andet indeholder
møbelforretningen Heile. Lokalplanen har til formål at muliggøre en forlængelse af
den eksisterende erhvervsbebyggelse mod vest i samme stil og ligeledes til centerog erhvervsformål.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget vedtager lokalplanen
endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
EndVedLP FRE.CE.pdf (dok.nr.112433/15)
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7.

Endelig vedtagelse af lokalplan - Boligområde ved

Guldmajsvej, Skagen samt kommuneplantillæg nr. 09.83.
Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2015
og af Økonomiudvalget på mødet den 20. maj 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/24628
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU

Forslag til lokalplan SKA.B.05.10.02 i Skagen samt forslag til kommuneplantillæg
nr. 09.83 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 29. maj 2015 til
den 24. juni 2015. Formålet med lokalplanen er at sikre at området kan anvendes til
boligformål (helårsboliger) i form af åben-lav bebyggelse.
Center for Teknik og Miljø (CTM) har modtaget 1 bemærkning til de fremlagte
planer. Bemærkningen er indsendt af Danmarks Naturfredningsforening
Frederikshavn/Læsø, og er af generel karakter.
Naturfredningsforeningen appellerer til, at kommunen finder en bedre balance
mellem planlægning for nye boligområder i Skagen og det reelle behov herfor. Der
henvises til kommentarer indsendt til seneste kommuneplanforslag, hvor
Naturfredningsforeningen opfordrede til at udtage perspektivområderne nord for
Cronborgvej.
Endelig opfordrer Naturfredningsforeningen kommunen til at se tingene i
sammenhæng, så de naturmæssigt værdifulde arealer syd for Bojlevejen (som bl.a.
er vigtige raste- og fouragerigslokaliteter for trækkende småfugle for- og efterår)
ikke ofres uden tvingende grund.
Idet der ikke gøres indsigelse mod konkrete elementer i nærværende planforslag,
er det CTMs vurdering, at bemærkningerne ikke bør medføre ændringer i planerne
i forhold til de fremlagte planforslag.
I forhold til planforslagene er der i forbindelse med den endelige vedtagelse
indarbejdet enkelte rettelser af redaktionel karakter. Herunder er lokalplanforslagets
§11.3 (”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod
oversvømmelser”) udgået, idet den ikke menes at kunne håndhæves.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.B.05.10.02 – Boligområde ved Guldmajsvej i
Skagen samt kommuneplantillæg nr. 09.83 vedtages uden ændringer i forhold til de
fremlagte planforslag.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes, idet bemærkningen vedr. ibrugtagningstidspunkt flyttes til
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redegørelsesdelen.
Bilag
- Lp.SKA.B.05.10.02 (PMU18.08.15).pdf (dok.nr.127681/15)
- KPT.09.83 (PMU18.08.15).pdf (dok.nr.127680/15)
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8.

Affaldstakster 2016 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr

samt takstblad fra Frederikshavn affald
Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sigselv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind
ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større
eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for
affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

Åben sag
Sagsnr: 15/21485
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Regeringen har fremlagt ressourceplan for affaldshåndtering. Planen indebærer
blandt andet en øget fokus på sortering af husholdningsaffaldet. I affaldsplanen for
Frederikshavn Kommune vil Frederikshavn Byråd fastlægge rammerne for det
fremtidige arbejde. Der er ikke i budget for 2016 indregnet omkostninger til nye
indsamlingsformer, men der er indregnet omkostninger til forventelige
projektarbejder.
Der er større usikkerhed på indsamlingsomkostningen end normalt, dette med
baggrund i at opgaven i 2015 skal i nyt udbud. Vi forventer dog ikke væsentligt
større omkostninger
Takstblad 2016 for Frederikshavn Affald A/S
I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune
godkende takster for selskabet.
Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på mødet den 16. juni 2015 godkendt
selskabets driftsbudget og takstblad for 2016. Frederikshavn Affald A/S fremsender
på den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.
Renovationstaksten 2016
Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2016 stort set uændret i forhold til
2015.
For 2016 foreslås følgende renovationstakster baseret på budget fra Frederikshavn
Affald. De væsentligste ændringer er, en mindre takstnedsættelse for ugetømning
af sække og 140 l container og en harmonisering af taksten for 14. dags tømning af
sække og sommerhuse.

Sæk/uge
Sæk/sommerhus
Sæk 14. dag
140 l cont./uge
140 l cont./ 14. dag
240 l cont./uge
240 l cont./ 14. dag
400 l cont./ uge
400 l cont./14. dag
600 l cont./uge

Takster 2016
900
550
550
1120
660
1665
920
2150
1150
2650

Takster 2015
920
520
550
1145
660
1665
920
2150
1150
2750
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600 l cont./14. dag
800 l cont./uge
800 l cont./14. dag
Molok pr. tømning
Takst for ændring
Ekstrasække

1400
3200
1700
550
100
24

1450
3400
1800
570
100
24

Alle takster er ekskl. moms.
Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s
omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og
pap og papir, hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt
administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til
bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og
deponering.
I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og
behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.
Taksten for miljø- og genbrugsområdet har de senere år ikke kunnet dække de
faktiske omkostninger. Med den foreslåede mindre takst stigning vil der være
balance mellem indtægter og udgifter på genbrugsområdet
For 2016 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Lejligheder/helårsboliger
Sommerhuse / værelser

Gebyr 2016
1025
750

Gebyr 2015
1000
725

Alle gebyrer er ekskl. moms.
Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der
gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf.
affaldsbekendtgørelsens § 57.
Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for
virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en
abonnementsordning, hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på
genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne,
skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden
tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.
Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder
affald, virksomheden forventer at aflevere.
Ordningen fortsætter uændret i 2015
Gebyr 2016
Gebyr 2015
Kun genanvendeligt (grønt kort)
950
950
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)
2.350
2.350
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)
4.700
4.700
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Alle gebyrer er ekskl. moms.
Gebyr for administration
Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til
Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af
kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger
Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle
administrationsomkostninger, herunder:


De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel



Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata



Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse



Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af
affald fra virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2016
Grundgebyr administration - erhverv

Gebyr 2016
300

Gebyr 2015
300

Gebyret er ekskl. moms.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1. nærværende forslag for 2016 til renovationstakster samt miljø- og
genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og
gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til
byrådets godkendelse.
3. takstblad for 2016 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til
Økonomiudvalget og byrådets godkendelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Frederikshavn Affald A/S - Takstblad for 2016 (dok.nr.123514/15)
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9.

Affaldsplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere
AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 13/465
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Planforslaget har tidligere været politisk behandlet i juni 2015, og genoptages som
følge af byrådets beslutning af 24. juni 2015
Planforslaget har været forelagt administrationen i Frederikshavn Affald (AVØ).
Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder
for perioden 2014-2024. Første revision af planen skal ske efter 4 år (2018) og
efterfølgende mindst hvert 6. år
Arbejdet med at udarbejde affaldsplanen er sket i dialog med de øvrige kommuner i
Vendsyssel, Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt. Resultatet af arbejdet har været
et ønske om fortsat samarbejde og et indgående kendskab til hinandens planer.
Planen understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at vi
skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne. En genanvendelse af 50 %
af husholdningsaffaldet kræver en markant ændring i måden vi håndterer affald i
forhold til i dag, hvor vi kun genanvender ca. 18 %. Planen fokuserer derfor på
indsamling og behandling af husholdningsaffaldet.
Affaldsplanen har følgende overordnede fokusområder og initiativer:


Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at arbejde
henimod en
o indførelse af nye indsamlingsordninger, der sikrer borgere let
adgang til at sortere og dermed mere genanvende af
husholdningsaffald, herunder organisk affald, pap & papir, plast- og
metalaffald mv.
o mere og bedre sortering på genbrugspladserne, så en mindre
mængde affald udsorteres til forbrænding.



Fastholdelse af genbrugspladsernes serviceniveau gennem effektivisering
og tilpasning således, at
o serviceniveauet målrettes pladsernes brug og behov
o de større pladser fremtidssikres med hensyn til mulighed for at
modtage nye affaldsfraktioner som følge af øgede krav til
genanvendelse
o antal og udformning af de mindre pladser tilpasses under hensyn til
lokale behov



Tilpasning af strukturen for forbrændingsanlæggene ved
o nedlæggelse af Skagen forbrændingsanlæg således at kapaciteten
tilpasses forbrændingsbehovet.
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Øget regionalt samarbejde. Aktuelt er der samarbejder med
o nabokommunerne om undersøgelse af mulighederne for
behandling og nyttiggørelse af bioaffald
o flere nordjyske kommuner om mulighederne for anlæg til sortering
af plast- og metalaffald.



Forbedring og synliggørelse af affaldsindsamling på offentlige steder.
o Aktuelt er der samarbejde mellem Forsyning og Park&Vej om
bedre skraldespande og bedre information på bl.a. Palmestranden



Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse
gennem
o Generel og målrettet information til husholdninger og erhverv med
henblik på at frasortere problematiske stoffer (PCB, blymaling,
asbest m.v.) inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes.

Samtidigt med at der sættes nye tiltag i gang, vil størstedelen af affaldsområdet
fortsætte som hidtil.
Udkast til affaldsplanen for Frederikshavn Kommune er miljøvurderet i henhold til
lov om miljøvurdering.
Miljøvurderingen fremhæver en række positive effekter ved planens
gennemførelse. Negative effekter som følge af øget transportarbejder opvejes af
positive effekter ved mere genanvendelse og mindre forbrænding.


Bedre udsortering i flere affaldsfraktioner og udnyttelse af næringsstoffer
og energi i det organiske affald vil samlet set føre til en reduktion i
udledningen af forurenende stoffer og CO2.



Strukturændringer og effektiviseringer på genbrugspladserne øger
genanvendelsen, og vil samlet set have en positiv miljøeffekt.



Nedlæggelse af forbrændingsanlægget i Skagen vil i det omfang affaldet til
forbrænding fortrænges af mere miljøvenlige energiproduktioner til
fjernvarmen i Skagen, så som bioaffald, solvarme, varmepumper drevet af
strøm fra sol eller vind, samlet set føre til en reduktion i udledningen af
forurenende stoffer og CO2.

Forslaget til Affaldssplan 2014-2024 for Frederikshavn Kommune forelægges
byrådet, inden forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. I
offentlighedsfasen vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra
borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager
på baggrund af de indkomne kommentarer og indsigelser det endelige indhold af
Affaldsplan 2014-2024. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ
myndighed.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til affaldsplan 2014-2024 udsendes i
offentlig høring i 8 uger.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2014-2024 for Frederikshavn Kommune. (dok.nr.121510/15)
Forslag affaldsplan 2014-2024 - Frederikshavn Kommune - juli 2015 (dok.nr.121508/15)
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10. Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt
Sagsfremstilling
Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S ønsker at indgå aftale om
overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt til Frederikshavn Vand A/S.
Jf. beslutning på Plan og Miljøudvalgsmøde d. 5. maj 2015 har Center for Teknikog Miljø derfor udarbejdet ”Tillæg I til Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune
2009-2019, Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningsområde til
Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2016”.

Åben sag
Sagsnr: 15/15367
Forvaltning: CTM
Sbh: kihm
Besl. komp: PMU/BR

Tillægget skal i offentlig høring i 4 uger og herefter vedtages endeligt af
Frederikshavn Byråd.
Tillægget kan ses i bilaget.
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 22. maj til 19. juni 2015. Der er ikke
indkommet bemærkninger i høringsperioden.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at
”Tillæg I til Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-19, Overdragelse af
Voerså Vandværks forsyningsområde til Frederikshavn Vand A/S pr 01. januar
2016” vedtages endeligt.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Tillæg I til Vandforsyningsplan 2009-2019 Frederikshavn Kommune (dok.nr.107159/15)
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11. Budget 2016 - Modtagestation Vendsyssel I/S
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2016 til
godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Åben sag
Sagsnr: 15/18062
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 13. maj 2015.
MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for
budget 2015, med følgende væsentlige ændringer:


Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse
samt abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til
budget 2015.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2016 afsat 2,2 mio. kr. til et renoverings- og
miljøforbedringsprojekt vedr. etablering af overdækket oplagsområde.
Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt
erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr.
virksomheder, registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i
betalingen på 11 % i forhold til budget 2015.
MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig
prisfremskrivning.
Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet
opgjort til 5.954 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale
i alt 140.000 kr. Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes
erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, med enkelte undtagelser, hos alle
virksomheder med et aktivt CVR-nr.
Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige
affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i
betalingen til Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.
Gebyrprincipper
Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger,
opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og
genbrugspladsgebyret.
Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret
registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret
skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret
Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af
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MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos
virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og
virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.
Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra
erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle
virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2016
tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling
om godkendelse.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
MV Budget forslag 2016 (dok.nr.111857/15)
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12. Opførelse af ny bebyggelse, Vestergade 12, Sæby
Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om opførelse af ny
etagebebyggelse med 5 boliger og et butikslejemål på ejendommen Vestergade
12A, Sæby.

Åben sag
Sagsnr: 15/18235
Forvaltning: CTM
Sbh: chaa
Besl. komp: PMU

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 4.56.0 fra 1992 for centerområdet i Sæby.
Lokalplanen har blandt andet til formål at fastholde byens traditionelle
købstadskarakter, men skal samtidig også sikre, at bykernen kan udvides og
udbygges i overensstemmelse med kravene til et bycenter. Ejendommen ligger
inden for lokalplanens delområde 7, der dækker området mellem Vestergade og
Grønnegade på strækningen mellem Torvet og Lille Nytorv.
Området er i dag kendetegnet ved, at forhusene er placeret i skel mod gaden, og
bebyggelsen er overvejende udført som sluttet bebyggelse i 1½ til 2½ etage. Den
konkrete ejendom har ligget som en ubebygget grund efter at den oprindelige
bebyggelse nedbrændte i 2006.
Iht. lokalplanen skal nybyggeri i området udføres som sluttet bebyggelse i indtil 2,5
etage med en maksimal bygningshøjde på 11 m. Det fremgår desuden af
lokalplanen, at stueetagen kun må anvendes til butikker til detailhandel,
restauranter, hoteller, caféer, offentlige samt halvoffentlige servicebutikker og
bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200.
Det ansøgte byggeri er udført som sluttet bebyggelse i 2½ etage i
overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer, men afviger fra lokalplanens
bestemmelser om anvendelse og omfang, idet der ønskes indrettet bolig i en del af
stueetagen ud mod Lille Nytorv og bebyggelsesprocenten bliver ca. 230.
Der er i forbindelse med partshøring og naboorientering af omkringliggende
ejendomme kommet indsigelse mod projektet fra ejerlejlighedsforeningen
Vestergade 8, ejere og beboere på Vestergade 8A, 1. samt fra ejere af Vestergade
9 og Grønnegade 9. Bemærkningerne og fagcenterets kommentarer fremgår af
høringsnotat i bilag.
Planmæssige konsekvenser
Efter planloven kan der gives dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med planens principper. Vidtgående afvigelser
kræver, at der udarbejdes ny lokalplan.
En lokalplans formåls- og anvendelsesbestemmelser vil normalt være en del af
principperne i en lokalplan, og efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis, vil der
kun i begrænset omfang kunne dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne.
Lokalplanens § 12 åbner mulighed for, at der kan gives dispensation fra
lokalplanens bestemmelser i delområde 7, hvis dispensation er i
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overensstemmelse med lokalplanens samlede intentioner. Det præciseres dog
samtidigt, at der principielt ikke kan dispenseres fra krave om at stueetagen
benyttes til butiksformål i facaderne mod Vestergade på gågadestrøget fra
Søndergade til Lille Nytorv.
Ved det konkrete projekt indrettes stueetagen mod Vestergade og delvist ud mod
Lille Nytorv til butiksformål i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Da Lille Nytorv er indrettet til parkeringsplads, og dermed ikke er en del af det
primære gågadestrøg i bycenteret, er det fagcenterets vurdering, at lokalplanens
intentioner er tilgodeset, selvom en mindre del af facaden mod Lille Nytorv indrettes
til boligformål.
Ifølge Lokalplanens § 12 har sluttet og højdemæssigt afsluttet bebyggelse højere
prioriteret end bebyggelsesprocenten, og der kan derfor i særlige tilfælde
dispenseres fra bestemmelserne om bebyggelsesprocent. I det konkrete tilfælde er
der tale om en hjørnegrund på kun 225 m², hvor udførelse af bebyggelsen som
sluttet bebyggelse vil medføre en større udnyttelse af grunden, idet nybyggeri skal
opføres i facadelinjen mod såvel Lille Nytorv som Vestergade for at opfylde
lokalplanens intentioner.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at det ansøgte projekt godkendes, idet der
meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser og godkendes indretning af
bolig i del af facaden mod Lille Nytorv og dispensation til en fremtidig
bebyggelsesprocent på ca. 230.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Oversigtskort (dok.nr.128191/15)
Ansøgningsmateriale (dok.nr.128193/15)
Høringsnotat (dok.nr.128196/15)
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13. Shuttlebusser ved VM i Kvindehåndbold 2015
Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har fået en henvendelse fra Anne Grethe Kramme fra
Turisthus Nord om – de kollektive bybusser/gerne de nye biogasbusser, kan løfte
opgaven som shuttlebusser i forbindelse med VM i Kvindehåndbold.

Åben sag
Sagsnr: 15/22485
Forvaltning: CTM
Sbh: chlr
Besl. komp: PMU

Der er følgende ønsker/behov:
1. Shuttlebusser mellem Arena Nord og Frederikshavn Centrum
2. VM i Kvindehåndbold afholdes i Frederikshavn fra den 5. december til og
med den 13. december 2015
3. Kørselsbehovet er fra 1. time før kampstart som er kl. 16.00 og til 1 time
efter sidste kamp som er færdig ca. kl. 22.00
4. NT oplyser at det koster ca. 35.000 kr. at løfte denne ekstrakørsel i den
nævnte periode. Turisthus Nord vil gerne have at busserne tilbydes som en
gratis løsning for stævnets/byens gæster.
5. Der er ikke mulighed for at tilbyde alle kørende tilskuere p-pladser ved
Arena Nord.
6. Frederikshavn bliver Norges hjemmebane – det vil sige at man forventer
mange norske turister i Frederikshavn By og omegn

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget drøfter
1. om udvalget ønsker at støtte projektet
2. alternativ, at det er et andet fagudvalg, som skal afholde udgiften, da der
ikke er kutyme, at Plan- og Miljøudvalget støtter aktiviteter med fri transport
3. om der også er den mulighed, at arrangørerne meddeles, at de skal dække
udgiften for busserne.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Udvalgt besluttede at støtte projektet.
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14. Plan- og Miljøudvalget - budgetforslag 2016 - 2019
Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har indenfor de udmeldte økonomiske rammer,
udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2016-19. Dette oplæg udgør, sammen
med bidrag fra Center for Teknik og Miljø, Direktionens budgetforslag, som
udsendes til alle medlemmer af byrådet.

Åben sag
Sagsnr: 15/16194
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: PMU

Center for Økonomi og Personale fremsender hermed Plan- og Miljøudvalgets
budgetmateriale, indeholdende:


Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger)



Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, der
har til formål at give overblik over budgettets fordeling.



Takstoversigt.

Budgetforslag for 2016 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget
2015. Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning med 1,6 % i
budgetår 2016 og efterfølgende år.
På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 13,4 mio. kr.
På det takstfinansierede område udgør rammen et nettobudget på 0,5 mio. kr. i
budgetår 2016. På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 1,8 mio. kr. i
budgetår 2016.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at det administrative budgetforslag samt de nye
budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske budgetproces.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Plan og Miljøudvalget Budgetforslag 2016-19 (dok.nr.120009/15)
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15. Orientering fra administrationen
Sagsfremstilling
1. Afgørelse fra klageinstanser. 1 bilag
2. Flex Airport – Frederikshavn Kommune takker nej til tilsagn fra
Trafikstyrelsen. 1 bilag
3. Tilsyn med campingpladserne 2015. 1 bilag
4. Tilladelse til udledning og overfladevand til Guldmajsgrøften i Skagen. 1
bilag
5. Invitation til workshop om fremtidens energiforsyning i Nordjylland. 1 bilag

Åben sag
Sagsnr: 13/25438
Forvaltning: CTM
Sbh: befo
Besl. komp: PMU

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
Til orientering.
Bilag
Afgørelse fra klageinstanser - PMU 18.08.2015.pdf (dok.nr.119558/15)
Flex Airport - Frederikshavn Kommune takker nej til tilsagn (dok.nr.129456/15)
Orienteringspunkt til PMU 180815 (dok.nr.127228/15)
Orienteringssag PMU 18.8.2015 (dok.nr.130520/15)
Orienteringspunkt PMU 18.08.2015 - version 2 (dok.nr.127647/15)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Brandt Sørensen

Frode Thule Jensen

Jens Hedegaard Kristensen

Mogens Brag
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Erik Kyed Trolle
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Bilag: 1.1. Dagsordenspunkt med beslutning til PMU den 05.05.2105
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 80942/15

Boliger ved Solsbæk Strand - Status på
foroffentlighedsfasen
Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 1. april 2014 at igangsætte
planlægning for boliger ved Solsbæk Strand umiddelbart syd for Sæby. En del af
planprocessen er at afholde foroffentlighedsfase, og denne fandt sted i perioden fra
den 30. marts til den 17. april 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/17912
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU

I foroffentlighedsfasen har Frederikshavn Kommune modtaget 4 indsigelser, som
er beskrevet og kommenteret i bilagte indsigelsesnotat.
Tre naboer i det eksisterende boligområde nord for det nye planområde bemærker
det nye naboskab, og er bekymrede for det rekreative område mellem planområdet
og deres boligområde. Der ud over har ejerne af pelsdyrfarmen syd for
planområdet indsendt en indsigelse ang. deres modstand mod, at der overhovedet
planlægges for boliger i området.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der
udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ud fra de indstillinger, som
fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.76775/15)

- Side 1 af 1

Bilag: 1.2. Lokalplan for boliger i Sæby Ny.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 118683/15

Forslag til Lokalplan SAE.B.04.16.01
Boliger ved Solsbæk Strand
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.03

August 2015

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø,
Frederikshavn Kommune i samarbejde
med TERRITORIUM. August 2015.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre etableringen
af et boligområde til knap 50 parcelhuse i den sydlige del af Sæby.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SAE.B.04.16.01 til offentlig debat
i perioden fra den 25. september til den 20. november 2015. I denne periode er det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,
Poul Erik Haunstrup på telefon 98455029 eller emailadressen: pohn@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 20. november 2015 og sendes til følgende adresse:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages
ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved
ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.

8

Forslag til Lokalplan SAE.B.04.16.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på foranledning af en privat grundejer, der
har ønsket at realisere et boligprojekt i den sydlige del af Sæby. Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger i form af en åben-lav boligbebyggelse med op til 49 boliger.
Boligprojektet ligger inden for et område, der med Kommuneplan 20092020 blev udpeget som perspektivområde til boliger. Denne planlægning
ønskes nu realiseret, hvorfor der sammen med lokalplanen er udarbejdet
et kommuneplantillæg, der udlægger perspektivområdet til et nyt boligområde.
Med planlægningen har det været vigtigt for Frederikshavn Kommune at
sikre, at der inden for erhvervsområdet til pelsdyrfarme syd for området
fortsat er de samme muligheder for at drive virksomhed. Derfor er rammeområdet og lokalplanområdet justeret, så der sikres en tilstrækkelig
afstand til erhvervsområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er ca. 6,5 ha. stort og beliggende umiddelbart syd for
de eksisterende boligområder i den sydligste del af Sæby ved Pottemagervej og Sadelmagervej.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en eksisterende beplantning,
der i dag ligger som en overgang mellem ovennævnte boligområder og det
åbne land. Mod syd vil lokalplanområdet i fremtiden udgøre grænsen mod
det åbne land. Her er afgrænsningen som nævnt fastlagt under hensyntagen til pelsdyrfarmene mod syd.
Mod vest er området afgrænset af en skovbeplantning. Mod øst er området afgrænset af Solsbækvej og kystområdet mod øst, der ligger ca. 150 m
fra lokalplanområdets østlige afgrænsning.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og en del af området overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Terrænet stiger 5-10
m fra øst mod vest. Størstedelen af området henligger som uplejet natur.
Den østlige del af området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og er
stort set fri for beplantning. Den vestlige del af området er delvist sprunget i skov.

Lokalplanområdet set mod vest fra Solsbækvej
Inden for lokalplanområdet er der registreret arealer, der er beskyttet i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om to mindre arealer, der er udpeget som henholdsvis hede og eng. Endelig ligger der i den
nordvestligste del af lokalplanområdet et større egekrat, der ikke er omfattet af §3 beskyttelse.
Den eneste bebyggelse inden for lokalplanområdet ligger i den vestlige
del, hvor der er etableret en bolig med en have og to udhuse i tilknytning

Adgangsvej til eksisterende bolig
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hertil. Selve boligen tænkes bevaret som en del af den nye udstykning,
mens de øvrige bygninger tænkes nedrevet.
Vejadgangen til boligen og området i øvrigt sker fra Solsbækvej, hvor en
grusvej fører mod vest ind langs områdets nordlige afgrænsning.

Eksisterende bebebyggelse skimtes mellem træerne

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere et attraktivt
boligområde med en klar identitet, som indpasses i landskabet og formidler overgangen til byen. Lokalplanens formål er desuden at sikre, at
den del af lokalplanområdet, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, udlægges som et offentligt tilgængeligt grønt område, hvor der ikke
må etableres bebyggelse, beplantning, etc. Endelig er det et formål at sikre grønne områder og en god sammenhæng med omgivelserne ved etablering af stiforbindelser internt og ud af området.
Lokalplanområdet er opdelt i to delområder. Delområde I til boliger, hvor
der kan etableres op til 49 boliger, og delområde II som ligger inden for
strandbeskyttelseslinjen, der kan plejes inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Bebyggelse
Inden for delområde I gives der mulighed for at etablere en parcelhusbebyggelse, hvor bebyggelsen fremtræder som en samlet bebyggelse i forhold til omgivelserne, og hvor udsigten mod øst så vidt muligt er søgt tilstræbt fra de enkelte boliger.
Boligområdet opdeles i 4 ’bebyggelsesklynger’. Klyngerne adskilles af
grønne områder, så den enkelte klynge får lys, luft og adgang til den omgivende natur. I hver klynge gives der mulighed for at etablere 10-15 boliger.
Boligerne i de to østligst beliggende klynger kan opføres i en højde på op
til 1 etage og 5 m, mens de to vestligst beliggende klynger kan opføres i
en højde på op til 2 etager og 8,5 m. Alle bygninger skal udformes med
flade tage.
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Veje og stier
Lokalplanområdet har vejadgang fra Solsbækvej, hvorfra der etableres en
øst-vestgående adgangsvej til området. Adgangsvejen etableres i 6 meters bredde og med en sti i 2 meters bredde langs vejens nordlige side. Fra
adgangsvejen etableres der 4 nord-sydgående boligveje, der giver adgang
til hver sin boligklynge.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et stisystem med en hovedsti,
der løber øst-vest i den centrale del af området. Denne sti forbindes med
det eksisterende stisystem i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet.
Her er der også mulighed for at etablere adgang til eventuelt fremtidige
boligområder inden for rammeområdet.
Mod øst giver stien adgang til det offentligt tilgængelige grønne område
inden for strandbeskyttelseslinjen. Mod nordøst føres stien frem til lokalplanområdets grænse, hvor der kan være mulighed for at føre stien videre
gennem beplantningen mod nord og hermed forbinde den med det eksisterende stisystem ved Sadelmagervej.

Sadelmagervej

ej
Solsbækv

Kort over området med eksisterende veje og stier
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Grønne områder
Boligklyngerne adskilles som nævnt af 4 grønne områder, der vil fungere
som fælles opholdsarealer for boligerne.
Som nævnt er der § 3-beskyttede områder inden for lokalplanområdet ligesom en del af området også ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.
Disse områder er respekteret og indarbejdet som en del af lokalplanens
grønne områder.
Hele den østlige del af lokalplanområdet inden for strandbeskyttelseslinjen udlægges som et selvstændigt delområde med offentlig adgang. Her
må der ikke opføres ny bebyggelse eller etableres nogen form for ny beplantning. Området skal henligge som åbent engareal.
Centralt i området er en § 3-beskyttet eng bevaret og omdannet til et
grønt område i tilknytning til én af boligklyngerne. Langs den sydlige afgrænsning er mindre hedearealer bevaret.
Mod nordvest er en del af et egekrat bevaret som et grønt område i overgangen til fremtidige boligområder mod vest. Krattet kan bidrage til at
give området karakter.
Langs områdets afgrænsning mod syd og øst etableres et smalt beplantningsbælte i form at en lav beplantning med arter, der hører naturligt til
i området. Beplantningsbæltet har til formål at markere overgangen fra
boligområdet til det åbne land uden at afskærme området fra sine omgivelser.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette
er blandt andet baggrunden for lokalplanens tilstræbelse om lavenergibebyggelse og anvendelse af bæredygtige byggematerialer.
Grønne tage
Et grønt tag opbygges som en
kombination af lag, der består af:
1) Et vækstmedie med planter af
stenurtsplanten sedum, der tilbageholder og forsinker vandet.
2) Et tyndt lag geotekstiler, der kan
forhindre fine partikler fra vækstlaget i at komme ned i drænlaget
og begrænse afstrømningen.
3) Et lag der skaber et vandreservoir og dræn.
Det hele placeres på en tagkonstuktion med et eller flere beskyttelseslag, som forhindrer vand- og
rodgennemtrækning.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune udlagt som en del af et perspektivområde til boliger. En realisering
af lokalplanen kræver således et kommuneplantillæg, der udlægger området som et nyt rammeområde til boliger. Dette kommuneplantillæg er
udarbejdet og sendes i høring sammen med nærværende lokalplanforslag.
Klimatilpasningsplan
Lokalplanområdet ligger uden for opmærksomhedszone for højvandshændelser som beskrevet i klimatilpasningsplanen. Der vil dog inden for
området kunne opstå nedbørshændelser eller stigende grundvandsspej,
som ved tiltag vil kunne forebygges.
Som et klimatilpasningstiltag muliggør lokalplanen etablering af grønne
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tage, der fungerer som drænlag og vandreservoir, der tilbageholder regnvand gennem fordampning fra planter eller gennem et begrænset/forsinket afløb. Grønne tage kan bidrage til at regnvandet ikke oversvømmer
kloakkerne, og kan være med til at solens varmeindstråling begrænses.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke
er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering,
idet miljøscreeningen viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planforslaget, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. Miljøscreeningen vedlægges som
bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, der er en 3 km bred
bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun
ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.
Mulighederne for boligudvikling for Sæby by mod vest og nordvest er
imidlertid begrænset af andre, væsentlige interesser. Det drejer sig først
og fremmest om interesserne omkring Sæbygård skov og slot, som er et
stort, delvist fredskovspligtigt område, der er af stor landskabelig, kulturel og rekreativ værdi. Store dele af området er desuden udpeget som
særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse. Derudover ligger
andre skovområder, Sæby Golfbane og motocrossbanen ”Ørnedalsbanen”
vest for byen, der giver begrænsninger for byudvikling mod vest. Der er
derfor behov for at udlægge arealer mod nord og syd, selvom afstanden
til kysten er kortere.
Samlet set er det således Frederikshavn Kommunes vurdering, at der findes særlige funktionelle og planlægningsmæssige begrundelser for, at byudvikling med boliger kan ske i den sydlige del af Sæby på trods af den
kystnære beliggenhed.
Der er udarbejdet to visualiseringer, der viser bebyggelsen set fra kystlandskabet oven for skrænten. Standpunkterne ses af nedenstående kort.

Den første visualisering er set mod vest fra den sti, der fører ned til stranden. Visualisering og billede over eksisterende forhold ses på de næste sider.
Visualiseringen viser, at bebyggelsen vil være synlig, men at horisontlinjen
stadig dannes af skovbeplantningen vest for lokalplanområdet. Beplantningsbæltet i den østlige del af lokalplanområdet vil desuden afskærme
bebyggelsen delvist fra de åbne arealer mellem bebyggelsen og indfaldsvejen til Sæby, der ligger parallelt med kystlinjen. Samlet set gives der et
indtryk af en bebyggelse, der ligger tilbagetrukket og integreret i landskabet.
Den anden visualisering viser bebyggelsen set fra indfaldsvejen til Sæby.
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Visualiseringen viser det samlede indtryk af bebyggelsen, som man får,
når man ankommer til Sæby fra syd. Visualiseringen viser som den første
visualisering en bebyggelse, der er indrammet af skovbeplantning og beplantningsbælte. Her ses det desuden tydeligere, hvordan bebyggelsen i
2 etager, der ligger bag de første boligrækker, er med til at skabe en rumlig dybde og skabe en sammenhæng med den højere skovbeplantning bag
bebyggelsen.

Kort over standpunkter for visualiseringer
Strandbeskyttelseslinjen
Den østlige del af lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslnjen som vist på kortet herunder. Området skal henligge som åbent engareal.
Inden for arealet gives der dog med lokalplanen mulighed for at udvide
den eksisterende adgangsvej til området. Naturstyrelsen er ansøgt om og
har givet dispensation til realiseringen af denne mulighed. Vejen er nærmere beskrevet i afsnittet om veje.
Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanområdet udpeget som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3, De beskyttede arealer er vist på kortbilag B.
•

Det drejer sig om et mindre areal, der er udpeget som eng. Her er der
registreret orkidéer. Dette areal bevares i lokalplanen som en del af
det grønne område, der udlægges i tilknytning til bebyggelsen i denne del af lokalplanområdet.

•

Langs afgrænsningen mod syd ligger der mindre dele af et hedeareal,
der ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Disse arealer bevares
i lokalplanen som en del af et grønt område.

Endelig findes der et egekrat i den nordvestlige del af lokalplanområdet,
der vurderes at have fine kvaliteter. Cirka halvdelen af dette egekrat bevares i lokalplanen og indgår som en del af de grønne områder.
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Eksisterende forhold set mod vest fra stien til stranden

Visualisering set mod vest fra stien til stranden
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Hele lokalplanområdet ligger desuden inden for en skovbyggelinie på 300
m, idet flere arealer i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet er offentlig skov - herunder blandt andet arealet mellem lokalplanområdet og den
eksisterende boligbebyggelse mod nord. Inden for denne linje må der ikke opføres ny bebyggelse. Det betyder, at lokalplanen ikke kan realiseres
uden en ophævelse eller en dispensation fra skovbyggelinjen.
Den sydligste del af lokalplanområdet er omfattet af en økologisk forbin-

Eksisterende forhold set fra indfaldsvejen

Visualisering set fra indfaldsvejen
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delse, der forbinder et større sammenhængende naturområde sydvest for
lokalplanområdet med naturområderne langs kysten. Det er i forbindelse
med lokalplanarbejdet blevet vurderet, at denne forbindelse kunne sikres syd for lokalplanområdet. Det betyder, at Frederikshavn Kommune vil
søge at udpege et nyt areal som økologisk forbindelse umiddelbart syd for
lokalplanområdet til erstatning for det areal, der inddrages i lokalplanområdet.
Vandløb
Lokalplanområdet omfatter to mindre vandløb. Ingen af disse vandløb er
omfattet af beskyttelse.
Det ene vandløb løber i en åben grøft parallelt med adgangsvejen og vil
som følge af vejens udvidelse skulle flytttes mod nord, svarende til bredden af vejudvidelsen.
Det andet vandløb løber ligeledes i en åben grøft nord-syd gennem lokalplanområdet. Dette vandløb vil som følge af bebyggelsens etablering
skulle flyttes mod øst til kanten af bebyggelsen.
En flytning eller regulering af vandløb kræver tilladelse hos Frederikshavn
kommune.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes varmeplan og kræver således at der udarbejdes tillæg til varmeplanen. Området er beliggende op til et område, der er fjernvarmeforsynet.
Vandforsyning
Lokalplanområdet skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et
tillæg til spildevandsplanen. Området vil enten blive udlagt som separatkloakeret, spildevandskloakeret eller opdelt, således at der anvendes
spildevandskloakering, hvor det er egnet og separatkloakering, hvor dette
er mere egnet.
Med separatkloakering menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin
ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand
ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.
Med spildevandskloakering menes, at spildevand afledes til det offentlige
kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afledes lokalt på anden vis.
Der må ikke afledes drænvand til det offentlige kloaksystem.
Fastlæggelse af kloakeringsprincip vil afhænge af mulighederne for lokal
nedsivning af regnvand, hvilket kræver nærmere undersøgelser af geotekniske forhold og grundvandsforhold.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der vil blive etableret
mulighed for afledning af spildevand fra stueplan. Såfremt der etableres
kældre med spildevandsafløb, er det grundejerens eget ansvar at sikre afledning til offentlig kloak – eventuelt i form af pumpebrønd.
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Frederikshavn Spildevand A/S gør endvidere opmærksom på, at det kan
blive nødvendigt at etablere offentlige kloaksystemer på private arealer i forbindelse med etablering af kloak fra lokalplanområdet til eksisterende kloak i Sadelmagervej. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand
ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have adgang til at foretage de
nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.
Der skal forudsættes reserveret et areal til et planlagt offentligt regnvandsbassin på maks. 2.300 m2 i den østlige del af delområde I – se kortbilag B samt et areal til én eller to planlagte offentlige pumpestationer i
samme område. Afklaring af arealbehov for regnvandsbassin og pumpestationer afhænger dels af mulighederne for lokal nedsivning af regnvand, mulighederne for afledning til de lokale private vandløb samt kapaciteten af det offentlige regnvandssystem i Sadelmagervej.
Frederikshavn Spildevand A/S anbefaler generelt, at klimasikring tænkes ind i lokalplanen – herunder klimasikring i forbindelse med stigende
grundvandsspejl og havstigning. I den sammenhæng anbefaler vi, at der
ikke etableres kældre i lokalplanområdet.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Dyrehold
300 m syd for lokalplanområdet ligger der et område, der i Kommuneplan
2009-2020 er udlagt som rammeområde SAE.E.04.45 til erhvervsformål i
form af pelsdyrfarme i miljøklasse 6. Området omfatter flere pelsdyrfarme
omkring Hedevangsvej.
Ifølge Husdyrbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015, er
der særlige bestemmelser for landbrugsejendomme med dyrehold, der
ligger nærmere end 300 m fra byzonegrænsen.
Eksisterende landbrug kan som udgangspunkt fortsætte den hidtidige
drift. Etablering af nye landbrug med dyrehold og enhver ændring, bygnings- og driftsmæssigt på eksisterende landbrug, skal anmeldes til kommunen. Er der tale om husdyrbrug med over 15 dyreenheder, skal etableringen/ændringen desuden godkendes særskilt af kommunen. Ved eventuel klage over en landbrugsejendoms forhold, - typisk lugt, støv, støj og
fluer, kan kommunen meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger.
Lokalplanområdet afgrænses mod syd af en 300 m zone omkring dette
erhvervsområde. Hvor lokalplanområdet ligger nærmest dette område er
lokalplanområdets afgrænsning sammenfaldende med denne zone. Med
lokalplanens endelige vedtagelse overgår dn bebyggede del lokalplanområdet til byzone. Lokalplanen sikrer hermed, at erhvervsområdet fortsat
vil komme til at ligge mindst 300 m fra byzonegrænsen.
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Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Veje
Lokalplanområdet vil have vejadgang fra Solsbækvej via en adgangsvej
mod vest. På denne placering findes allerede i dag en adgangsvej til området. Vejen er udført i grus i en bredde af 5 m.
Med lokalplanen gives der på samme strækning mulighed for at udvide
den eksisterende vej til en bredde af 6 m. Samtidig gives der mulighed
for at anlægge en sti langs vejen i en bredde af 2 m, så vejen fremover vil
kunne håndtere både bil- og cykeltrafik til boligbebyggelsen.
Da størstedelen af adgangsvejen er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen, er der forud for lokalplanens vedtagelse ansøgt om og givet dispensation til anlæggelse af denne vej hos Naturstyrelsen.
Med lokalplanen sikres der tre vejadgange til eksisterende grusveje syd og
vest for området. Via en mindre del af det udlagte stisystem sikres en eksisterende vejadgang mod et areal vest for lokalplanområdet. I forlængelse af to af boligvejene i lokalplanområdet sikres der desuden eksisterende
vejadgange mod arealer syd for området.
Lokalplanen udlægger et samlet stisystem, der giver adgang til det eksisterende stisystem ved lokalplanområdets nordvestligste hjørne. Desuden
udlægges der med lokalplanen en sti, der såfremt det er muligt kan forlænges mod nord fra lokalplanområdet gennem den eksisterende skovbeplantning og frem til en stiforbindelse i det grønne område ved Sadelmagervej.
Vest og syd for lokalplanområdet er der planlagt en omfartsvej som en
forlængelse af Toldbodvej til Solsbækvej.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser
mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter
gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af lokalplanen forudsætter NaturErhvervsstyrelsens ophævelse
af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan
f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger,
fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Se eventuelt www.ler.dk
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
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skal aflyses.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 25. september 2015 og
indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil
25. september 2016.
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Kommuneplantillæg nr. 15.03

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for SAE.B.04.16
Rammeområdenr.		 SAE.B.04.16
Områdenavn

		

Overordnet anvendelse		

Boligområde ved Solsbækvej
Boligområde

Anvendelse			Området skal anvendes til helårsbeboelse, dvs åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral
og lignende. Samt i begrænset omfang erhverv med lokal betydning. Virksomhedsklasse 1-2. Områdets østligste del omfattet af strandbeskyttelseslinjen må
ikke ændres, men skal henligge som natur.
					
Virksomhedsklasse
Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle
				rammebestemmelser.
Nuværende zoneforhold

Landzone

Fremtidig zoneforhold		

Landzone og byzone

Bebyggelsesprocent		
Maks. 30% for åben-lav
				Maks. 40% for tæt-lav
				
Maks. 45% for anden bebyggelse
Etageantal og bygningshøjde For den østligste del maks 1 etage og maks 5,0 m
				
For den vestligste del maks 2 etage og maks 8,5 m
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Bevaringsværdige bygninger Ingen bestemmelser
.				
				
Bygningsforhold i øvrigt
Det skal gennem lokalplanlægning for området sikres, at bebyggelsen indpasses 		
				
under hensyn til rimmer-dobbelandskabet, således at de mest fremtrædende
				
rimmer og dobber bevares som et landskabselement i lokalområdet. Områder
				
udpeget som eng, hede og egekrat skal bevares som eng, hede og egekrat.
				
Der skal sikres stiforbindelser til de tilstødende boligområder til de omkring				liggende rekreative områder.
				
Bebyggelsen skal opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Bebyggelses				
planen for området skal sikre øst-vestgående bebyggelsesfri korridorer.
				
Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende byg		
				
ningsreglement. P.t. min. energiklasse 2015.
Grundstørrelse 		
For åben/lav boligbyggeri gælder, at grundstørrelsen skal være min. 700 m² pr.
				
bolig (inkl. vej- og fællesareal). For tæt/lav boligbyggeri med samlet bebyg				
gelsesplan gælder, at grundstørrelsen skal være min. 600 m² pr.
				
bolig (inkl. vej- og fællesareal).
		
Opholdsarealer
		Opholdsarealer skal svare til min. 100 % af etagearealet.
Parkering

		Se de generelle rammebestemmelser for parkering.

Andre forhold
				
				

Vedtagelsespåtegning		
				

	Trafik:
Der skal tages højde for at Toldbodvej er planlagt forlænget, således at den
kommer til at løbe gennem den vestlige del af området.

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 16. september 2015 til offentlig
fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør

				
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til
				planlovens § 27.

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

et attraktivt boligområde med en klar identitet, som indpasses i
landskabet og formidler overgangen til byen

1.2

at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav bolig
bebyggelse som helårsboliger

1.3

at arealerne inden for strandbeskyttelseslinjen udlægges som 		
offentligt tilgængelige grønne områder, der friholdes for 		
bebyggelse og plejes inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

1.4

at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer og stisystemer, 		
der sikrer god sammenhæng med omgivelserne

1.5

at området vejbetjenes fra Solsbækvej

2. Område og zonestatus
2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
matr.nr 177, 183, 184, 185, 186, 285 og 287, del af 161a, 169a, 171, 187,
288, Sæby Markjorder samt alle parceller der efter den 10.04.2015
udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2
Delområder
	Lokalplanområdet opdeles i delområde I og II som vist på kortbilag
B.
2.3
Zoneforhold
	Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelsen af den
endeligt vedtagne lokalplan overføres delområde I til byzone.

3. Arealanvendelse
3.1 	Anvendelse, delområde I
• Boliger i form af helårsboliger (åben-lav)
3.2

Anvendelse, delområde II
- Grønt område, der henligger som åbent engareal

3.3 	Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse inden for delområde II.
3.4
Boligtæthed, delområde I
	Inden for lokalplanområdet må der maks. opføres eller indrettes
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49 boliger.
3.5

Boligtæthed pr. ejendom
Der må maks. opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom.

3.6
Anvendelse
	Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som
almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:
	At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen
	
	At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer
karakter af bolig
	
	At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

4. Udstykning
4.1
Grundstørrelse
	Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700
m2. Udstykning skal ske i princippet som vist på kortbilag C.
4.2

Matrikler inden for delområde II må ikke udstykkes yderligere.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1
Byggefelter
	Al ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist
på kortbilag B. Byggefelter der er reserveret til regnvandsbassin
kan først tages i anvendelse, når afvandindingsforholdene er afklaret med hensyn til behovet for etablering af et regnvandsbassin.
5.2

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 30 for den enkelte ejendom. Der kan
i beregning af bebyggelsesprocenten ikke medregnes andel af 		
fællesareal.

5.3

Etager og bygningshøjde
Ny bebyggelse inden for de to vestligst beliggende byggeklynger
som vist på kortbilag B må maks. opføres i 2 etager og med en 		
højde på maks. 8,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan.

5.4

Etager og bygningshøjde
Ny bebyggelse inden for de to østligst beliggende byggeklynger 		
som vist på kortbilag B må maks. opføres i 1 etage og med en 		
højde på maks. 5 m, målt fra et fastlagt niveauplan.

5.5

Afstand til vejskel
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel.
Gælder også udhuse, garager, carporte og lignende.
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6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Jordfarveskalaen
Jordfarveskalaen er vist på bilag D.

6.1
Facader
	Ydervægge skal fremstå som blank mur, vandskuret mur, pudset
mur, cementbaserede plader, natursten eller træ. Partielt
kan ydervægge bestå af solcelle- og emalitfelter. Facaderne
kan begrønnes. Ydervægge skal fremstå i materialets naturlige
overflade eller i farver i overensstemmelse med jordfarveskalaen,
sort eller hvidt. Bestemmelsen gælder ikke udhuse, carporte m.m.
6.2

Grønne tage
Et grønt tag opbygges som en
kombination af lag, der består af:
1) Et vækstmedie med planter af
stenurtsplanten sedum, der tilbageholder og forsinker vandet.
2) Et tyndt lag geotekstiler, der kan
forhindre fine partikler fra vækstlaget i at komme ned i drænlaget
og begrænse afstrømningen.
3) Et lag der skaber et vandreservoir og dræn.

Tagform
Tage skal udføres som flade tage med taghældning på maks. 5 º.
Ved etablering af grønne tage dog maks. 10 º. Bestemmelsen
gælder ikke udhuse, carporte m.m.

6.3
Tagmaterialer
	Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap eller lignende. Der
kan etableres grønne tage med mulighed for tilbageholdelse af
regnvand. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. Bestemmelsen gælder ikke udhuse, carporte m.m.
6.4
Solenergianlæg
	Der kan opsættes solenergianlæg på taget, såfremt de integreres
som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og solceller skal skjules bag murkroner og må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer.
6.5
Skilte
	Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Henvisnings- og orienteringsskilte i maksimalt A3 størrelse kan dog opsættes.
6.6
Vinduer
	Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, komposit eller aluminium eller som en kombination af disse.

7. Ubebyggede arealer
7.1
Delområde II
	Området skal henligge som åbent engareal. Området kan plejes
inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Invativ træ- og buskbeplantning kan fjernes.
7.2
Fælles friareal
	Der udlægges fælles friarealer for hele lokalplanområdet som angivet på kortbilag B.
7.3
Fælles friarealer, indretning og beplantning
	De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en
god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de
funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
	Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt
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måde. Som led i byggemodningen skal udstykkeren dokumentere,
at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.
7.4

Egekrat
Bevaringsværdig beplantning inden for det område, der er ud-		
peget som egekrat som vist på kortbilag B skal fastholdes med
en karakter af egekrat.

7.5

Eng og hede
Inden for de områder, der er udpeget som eng og hede efter
naturbeskyttelseslovens §3, som vist på kortbilag B, må eksisterende forhold ikke ændres. Områderne skal indhegnes i bygge-		
modnings- og anlægsfasen.

7.6
Beplantningsbælte
	Der udlægges et beplantningsbælte i en bredde af 3 m som vist
på kortbilag B. Beplantningsbæltet skal etableres som en buskbeplantning bestående af hjemmehørende arter. Beplantningsbælterne skal etableres i forbindelse med byggemodningen.

Hjemmehørende arter (Ikke udtømmende):
Eg, bøg, birk, hassel, hyld, taks,
rødel, ask, lind, skovæble, skovfyr,
enebær, bævreasp, avnbøg, ben-

7.7
Hegn
	Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn
på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn
fuldt udvokset, dog maks. 1,0 m.

ved, elm, gedeblad, havtorn, almindelig hæg (ikke glansbladet
hæg), fuglekirsebær, rød kornel,
kvalvkved, spidsløn, navr, pil, ribs,
hunderose,

æblerose,

alminde-

lig røn, slåen, solbær, almindelig

7.8
Terrænregulering, udførelse
	Terrænreguleringer skal udføres blødt afrundet op mod bygninger
eller anlæg.
7.9
Efterregulering af terræn
	Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer
ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
Der må ikke foretages nogen form for terrænregulering inden for
delområde II.
7.10
Udendørs oplag
	Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
i direkte tilknytning til bebyggelsen.
7.11
Oplag
	Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer
må ikke finde sted.
	Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på
de ubebyggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler.

8. Veje, stier og parkering
8.1 	Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Solsbækvej ved pkt. J
som vist på kortbilag B.
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8.2 	Stamvej
Vej A-C-E-G-J udlægges som vist på kortbilag B i en bredde af 		
8,0 m. Vejen anlægges som dobbeltrettet adgangsvej i en 		
bredde af 6,0 m med en sti i en bredde af 2,0 m langs ve-		
jens nordlge side med tilhørende rabatter. Vej og sti skal
anlægges med asfalt. Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafspæringer vil blive bestemt med
fastlæggelsen af udstykningsplanen for hele området.
8.3

Boligveje
Vej A-B, C-D, E-F og G-H udlægges i en bredde af 6,0 m. 		
Vejene skal anlægges som opholds- og legeområder 			
efter færdselslovens bestemmelser herom. Den endelige
linjeføring og udformning herunder hjørneafspæringer vil
blive bestemt med fastlæggelsen af udstykningsplanen for
hele området.

8.4	Alle nye veje og stier i lokalplanområdet udlægges som private
fællesveje- og stier. Frederikshavn Kommune skal godkende et
detailprojekt for vej- og stianlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal
tage skøde på de private fællesveje indenfor lokalplanområdet.
8.5

Vejret
Eksisterende vejret fra lokalplanområdet til tilstødende matrikler
kan fastholdes fra vej A-B og E-F som vist på kortbilag B. Disse 		
veje kan etableres som en del af stisystemet i en bredde af min.
5 m.

8.6

Stier
Sti a-b-c-d-e og d-f udlægges i varierende bredde som vist på 		
kortbilag 2. Stierne anlægges med en stibelægning på 			
mindst 2,0 m og rabat til hver side. Med ”i princippet” menes, at
stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige 		
fastlæggelse af stiforløbet. Der kan ske tilslutning ved pkt. a, b 		
og e som vist på korbilag B. Stier kan anlægges med grus,
belægningsfliser eller asfalt.

8.7	Parkeringspladser
Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr bolig på egen grund, 		
hvoraf 1 plads skal være anlagt inden ibrugtagning af ejendom-		
men.
8.8

Tilgængelighed
Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal
udformes med ramper og lignende, så der er fuld
tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal
udlægges efter gældende Bygningsreglementet og SBI
anvisning 230.

9. Tekniske anlæg
9.1
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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9.2
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på
facader.
9.3
Øvrige tekniske anlæg
	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.
9.4
Antenner og paraboler
	Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
9.5
Fjernvarme
	Ny bebyggelse skal om muligt tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.6
Kloakering
	Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Grundejerforening
10.1
Medlemspligt
	
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Frederikshavn Kommune.
10.2
Opgaver
	Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og
veje i delområde I. Foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for
delområdet. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i
privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejerforeningen kan pleje delområde II i overensstemmelse med pkt 7.1. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå
de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
10.3
Vedtægter
	
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
10.4
Oprettelse
	Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
11.1
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.
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11.2
Ubebyggede arealer
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
lokalplanens punkt 7.
11.3
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.
11.4
Opholdsarealer
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og
opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.
11.5

Ophævelse af skovbyggelinje
Ny bebyggelse i området forudsætter ophævelse af Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for området.

12. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

13. Lokalplanens retsvirkninger
13.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.
13.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 16. september 2015 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør
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Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. SAE.B.04.16.01 Boliger ved Solsbæk Strand
Kommuneplantillæg nr. 15.03
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra dato 170615
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
SILI
PLAN:
LALY
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

− Planen er omfattet af lovens bilag 3
og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1

(PLAN)

Planforslagene muliggør etablering af et nyt helårs boligområde og omfattes ikke af lovens bilag 3 og/eller 4.

− Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)

Nej

Nej, planen ligger ikke indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.

Miljøscreening af planforslag - side 1
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

0. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
−

Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen væsentlig ændring

−

Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr,
herunder bilag IV-arter og rødlistede arter

0

NATUR

Inden for området er der tidligere registreret
orkideer som er en bilag IV-art og samtidig en
fredet planteart. Engstykket hvor orkideerne er
fundet bevares som beskyttet natur.

−

Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering
eller naturlige bevægelses- eller
trækmønstre.

0

NATUR

Den eksisterende økologiske forbindelse der
påvirkes af planen, er eneste forbindelse mellem 2 nord/syd gående økologiske forbindelser. Idet en ny forbindelsen etableres længere
mod syd, til erstatning af den eksisterende,
vurderes planen ikke at påvirke arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre.

−

Naturområder (fx moser, heder,
overdrev, strandenge, rørsumpe,
vandløb, søer, ferske enge og kyster).

0

NATUR

Inden for området findes beskyttet eng og hede. Disse arealer friholdes for bebyggelse.

0

NATUR

Hele området ligger indenfor skovbyggelinien
og bebyggelse kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Kommunen er sindet
at meddele dispensationen.

−
−

Bygge- og beskyttelseslinjer

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen bemærkninger

−

Fiskeri, fangster eller de anvendte
metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand

0

NATUR

Ingen bemærkninger

−

Friluftsliv eller færdsel i naturen,
som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen

0

NATUR

Ingen bemærkninger

1. Befolkning og menneskers sundhed
− Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge

0

MILJØ

Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse,
hverken internt i området eller i forhold til de
omkringliggende arealer.

− Trafik

0

VEJ

Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. Men
opmærksomheden henledes på Sæby Kommunes gamle plan om at forlænge Toldbodvej
mod syd og sydøst til Solsbækvej – ”omfartsvej” vest om området, herunder at forlænge
Pottemagervej til denne.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ikke relevant.

Miljøscreening af planforslag - side 1
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0

VEJ

Ikke relevant.

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Mindre adgang for offentlighed som følge af
byggemodning.

− Byernes funktion og bymiljø herunde 0
bynatur

PLAN

Planområdet er beliggende umiddelbart syd for
eks. afgrænsning af Sæby byområde mod syd,
dog adskilt af et mindre beplantningsbælte og
området vurderes ikke i dag, at udgøre en del
af bynaturen/bymiljøet som derfor ikke påvirkes af planforslagene. Et nyt boligområde med
relativ lille rummelighed på op til 50 nye helårsboliger, vurderes ikke at påvirke Sæby bys
funktion.

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

MILJØ

Der findes ikke virksomheder som er omfattet
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand
på 500 meter.

− Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0. Jordbund
− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Arealet kan ikke anvendes landbrugsmæssigt,
når der udarbejdes ny lokalplan som muliggør
benyttelse til boligområde. Der er tale om et
mindre område i tilknytning til eksisterende by.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i området.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, udgør ikke risiko for jordforurening.

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Der forventes ikke at være forurenet jord i området.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen, og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

− Vandkvalitet eller økosystemer i
salt- eller ferskvand (herunder badevand)

0

MILJØ

Mængden af overfladevand der skal afledes vil
blive forøget, og der skal formentlig ske en
omlægning af eksisterende grøfter.
Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.

1. Vand
4.1 Overfladevand
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4.2 Grundvand
− Nedsivning

0

MILJØ

Det forventes, at der skal ske nedsivning af
overfladevand i dele af området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

− Udledning til luften

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i Luftkvalitet, herunder
udledning, luft- og støvgener

0

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

− Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med
særlige tilpasninger til forventede klimaændringer.

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand

5. Luft

Bemærkninger

Eventuel

Emne

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

6. Klimatiske faktorer

7. Materielle goder
− Materielle goder (af almennyttig
karakter)

0

PLAN

Planforslagene muliggør et nyt boligområde
med relativ lille rummelighed på op til 50 nye
helårsboliger og vurderes ikke at påvirke områdets materielle goder.

8. Landskab
− Arealanvendelse indenfor områder
til landbrug, byer, sommerhuse,
tekniske anlæg samt skov eller
kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.)

0
PLAN

Planområdet er iht. kommuneplanen udlagt til
perspektivområde SAE.B.04.16 – boligområde
ved Solsbæk strand og med en arealanvendelse som naturområde/landzone. De vestlige
dele af planområdet er delvist sprunget i skov
og de østlige dele henligger som ekstensivt
dyrkede arealer/græsarealer. Planforslagenes
udlæg til boligområde vil derfor ikke påvirke
den planlagte/udlagte arealanvendelse.
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− Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt,
jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber)

0

NATUR

Ingen påvirkning

− Særligt værdifulde landskaber eller
enkeltelementer (fx geologiske
strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet)

0

NATUR

Der er ingen beskyttede landskaber eller enkeltelementer indenfor planområdet. Dog findes en eksisterende egeskov/krat som må
betragtes som bevaringsværdig. Denne skov
bevares delvist.

− Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne
land

0

PLAN

Planområdet er iht. kommuneplanen udlagt til
perspektivområde SAE.B.04.16 – boligområde
ved Solsbæk strand og med en arealanvendelse som naturområde/landzone og overføres
til boligområde/byzone ved planforslagenes
gennemførelse. De vestlige dele af planområdet er delvist sprunget i skov og de østlige dele
henligger som ekstensivt dyrkede arealer/græsarealer. Planforslagenes udlæg til
boligområde vil hindre den eks. arealanvendelse, men det vurderes at medføre en mindre
væsentlig påvirkning, idet arealerne i dag udnyttes ekstensivt.

− Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder,
bygning, anlæg eller andre værdier, herunder kirkebeskyttelsesområder

0

NATUR

Ingen bemærkninger

− Fredede områder

0

NATUR

Der er ingen fredede områder inden for planområdet.

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Planforslagene muliggør en fastlagt og afgrænset bebyggelse med en differentieret
højde med bebyggelse fra 1 etage (maks 5m) i
områdets østlige del ud mod Solsbækvej til en
bebyggelse i 2 etager (maks 8,5m) længst
mod vest, ligesom at arealet ud mod Solsbækvej ikke må bebygges, hvilket vurderes at medføre, at den nye bebyggelse ikke opleves markant også sammenholdt med at den nye bebyggelse ligger umiddelbart op ad eks. bymæssig bebyggelse mod nord. Der er i planforslagets redegørelsesdel gennemført visualiseringer af den nye bebyggelses påvirkning af
landskabet, hvilket sammenholdt med førnævnte forhold medfører vurdering af, at den
nye bebyggelse er tilpasset/indpasset ift. den
eks. bebyggelse i området nord for og det omgivende landskab og det vurderes, at planforslagene ikke påvirker den rumlige oplevelse
væsentlig.

− Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Fortidsminder

0

NATUR

Ingen registreringer

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen registreringer

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen påvirkninger

9. Kulturarv
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− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Der er indenfor planområdet registreret to bygninger (drifts/udhuse tilhørende ejendommen
Solsbækvej 252) med middel/lav bevaringsværdier(6) og disse kan nedrives jf. lokalplanen og det vurderes at nedrivning heraf ikke vil
påvirke bevaringsværdige bygninger/bygningsmiljøer væsentligt grundet at bygningerne ikke oppebærer en høj bevaringsværdi.

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registreringer

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen udpegninger

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af
de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket
af planforslaget og der skal derfor ikke gennemføres en
miljøvurdering.
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Offentliggørelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside fredag den 25. september 2015.
Forslag til lokalplan SAE.B.04.16.01 og kommuneplantillæg 15.03:
Frederikshavn Byråd har den 16. september 2015 vedtaget at fremlægge ovennævnte forslag til lokalplan
og kommuneplantillæg til offentlig debat.
Planforslagene omfatter et areal, der foreslås udlagt til boligformål, beliggende umiddelbart syd for det
eksisterende boligområde ved Saddelmagervej i Sæby,
Hvilke muligheder giver lokalplanforslaget?
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til 49 boliger som åben – lav bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Miljøvurdering
Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og den planlagte anvendelse vurderes ikke, at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk
med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr
på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt
eller delvist medhold i klagen.
Retsvirkninger af lokalplanforslaget
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Offentlighedsperiode
Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra fredag den 25. september til fredag den 20. november 2015 begge dage inkl.
Hvilke muligheder har du?
Hvis du har ideer og kommentarer til lokalplanforslaget eller mener, at forslaget bør ændres, skal du sende
disse til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, eller sendes på e-mail til tf@frederikshavn.dk, så de er kommunen i hænde senest den 20. november 2015. Ønsker du at være anonym,
skal dette fremgå af din indsigelse.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Bilag: 2.1. Høringsnotat til Vandhandleplan 2015
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 111531/15

Høringsnotat til

Frederikshavn kommunes
Vandhandleplan 2015

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Frederikshavn Kommune juni 2015, KIHM

Høringsnotat til indsatsplan
Indkomne bemærkninger
1. Naturstyrelsen
26. juni 2015, 109513/15
1)
Frederikshavn Kommune har indsendt anmodning om fritagelse
fra vandløbsindsatser til Naturstyrelsen. Anmodning håndteres i
henhold til note 5 til vandplanens indsatsprogram, tabel 1.3.1.
Naturstyrelsen tager konkret stilling til indsatserne, når anmodning om fritagelse er indkommet i styrelsen. Indsatsen skal være
omfattet af kommunens handleplan, da Naturstyrelsen ikke har
haft mulighed for at tage endelig stilling til de omhandlede indsatser endnu. Det gælder dog ikke indsatser, som allerede har
fået afslag på tilskud til forundersøgelse el. realisering.
2) Naturstyrelsens opgørelse af spærringer viser en forskel på en
enkelt spærring. Den ene spærring, som ikke er medtaget i indsatsopgørelsen, har spærringsnummer AAL-126. Spærringen
ligger på kommunegrænsen til Hjørring Kommune. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at spærringen skal inkluderes i indsatsopgørelsen med oplysning om, hvorvidt det er Hjørring Kommune eller Frederikshavn Kommune, der skal gennemføre indsatsen.

Centrets bemærkninger
Ad 1)
Alle indsatser, omfattet af Statens vandplan for Frederikshavn Kommune, er
omfattet af indsatsprogrammet i vandhandleplanen.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planen.

Ad 2)
I planens afsnit Indsatsområder – Overfladevand – Fjernelse af spærringer
indføjes:
”Udover de 63 spærringer, hvor indsatsen skal gennemføre i Frederikshavn
Kommune, findes en spærring med indsats, beliggende på grænsen mellem
Hjørring og Frederikshavn kommuner (AAL-126 beliggende syd for Lendumvej). Denne indsats gennemføres af Hjørring Kommune.”
Center for Teknik og Miljø indstiller:
Ovenstående ændring indføjes i planen.

Side 2

Bilag: 3.1. Lokalplan SKA.BF.06.02.01 Bolig-, ferie- og fritidsområde ved
Nordsøvej i Skagen9.07.2015.pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 116686/15
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe mulighed for anvendelse af
Hedeboskolen og område omkring skolen til andre formål end skoleformål
- f.eks. ferie- og fritidsformål eller boligformål.
Hedeboskolens bygninger kan enten nedrives og der kan opføres et helt
nyt byggeri eller dele af bygninger kan nedrives og de tilbageværende kan
ombygges/nyindrettes og suppleres med nyt byggeri.
Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der
dels fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af
området dels fastlægger udformningen at det byggeri rammelokalplanen
skabes mulighed for.
Lokalplanen følges af et tillæg 09.81 til kommuneplanen, der udvider områdets nuværende anvendelse til også at omfatte ferie- og fritidsformål
og boligformål.
Inden byrådet vedtog lokalplanen var der i perioden fra den 12. maj 2015
til den 7. juli 2015 fremlagt et forslag til offentlig debat. Der indkom ikke
indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Som i mange andre dele af landet, falder antallet af skolesøgende børn i
Frederikshavn Kommune. Byrådet udviser rettidig omhu og har besluttet
en ændring af skolestrukturen - også i Skagen. På den baggrund er Hedeboskolen blevet frigjort og kan anvendes til nye formål, der kan styrke
kommunens nordligste del.
Der er gjort flere sonderinger om mulig ny anvendelse. Det vurderes, at en
anvendelse af området og evt. de eksisterende bygninger til ferie- og fritidsformål eller boligformål er bedst. Det er dog også en mulighed at opretholde den nuværende anvendelse til offentlige formål.

Eksisterende forhold
Området, et godt 80.000 m2 stort område, beliggende i den syd-vestlige
udkant af Skagen – midt imellem Gl.Skagen og Skagen Havn. Det afgrænses imod nord-øst, øst og syd af henholdsvis Nordsøvej, Kattegatvej og
Frederikshavnvej - hovedlandevej 438 - der forbinder Skagen med resten
af Danmark.
Området ligger i gangafstand fra daglig- og udvalgsvarebutikkerne på
Kattegatvej.
Arealerne vest, nord og øst for området er bebygget overvejende med boligbebyggelse –åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Arealet syd for Frederikshavnvej henligger som et naturskønt hedeareal.

Lokalplanområdets beliggenhed

Vejforsyning
Området ligger i umiddelbar tilknytning til hovedlandevej 438 hvorfra der
via Kattegatvej og Nordsøvej er vejadgang til området. Nordsøvej er udstyret med cykelsti i begge vejsider.
Der er ikke vejadgang til området fra Kattegatvej eller Frederikshavnvej,
men det er muligt til fods at komme fra området til Frederikshavnvej.
Fra rundkørslen på Frederikshavnvej er der via Kattegatvej forbindelse til
Buttervej/Bøjlevej der fungerer som omfartsvej.
9
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Nordsøvej - set fra syd - hvorfra der er vejadgang til området. Hvor hovedstisystemet krydser vejen er krydsningen sikret med fodgængerfelt og lysregulering.

Bebyggelse/bygninger
Hedeboskolen, der er opført indenfor området i begyndelsen af 80´erne,
er et tidstypisk skolebyggeri - grundmuret i gule teglsten. Tage er udført
med ensidig taghældning og dækket med røde teglsten. Skolen blev nedlagt som skole i 2012 og fremstår overvejende i god stand.

Her ses den højeste af Hedeboskolens eksisterende bygning på ca. 14 m. Lokalplanen skaber mulighed for, at skolens bygninger kan nedrives helt og der kan
opføres et nyt byggeri. Planen skaber også mulighed for, at ombygge og supplere eksisterende eksisterende byggeri med nybyggeri.

Beplantning
Indenfor området findes en karaktergivende beplantning både langs områdets afgrænsning mod det åben-lave boligområde Østbanke, langs Frederikshavnvej, Kattegatvej og den sydlige del af Nordsøvej. Beplantningen
har her karakter af et hegn. Kører man længere mod nord-vest ad Nord10
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søvej findes der indenfor området en tættere og mere ”skovagtig” beplantning hvor der findes et mindre vandhul. Nordsøvej har på begge vejsider en indbydende grøn karakter ved lokalplanområdet.
Terræn
Terrænet indenfor lokalplanområdet er overvejende fladt beliggende mellem kote 3 og kote 4. Mod hovedlandevej 438, Frederikshavnvej, Kattegatvej og del af Nordsøvej er der etableret støjvolde hvis top ligger i kote
6,25 - 7.
Stiforbindelse
En del af Skagens overordnede cykel- og gangstiforbindelse forløber østvest gennem området. Stiforbindelsens krydsning af Nordsøvej er sikret
med både fodgængerfelt og lysregulering.

Der er via den overordnede gang- og cykelstiforbindelse i Skagen adgang til
området fra Nordsøvej

Lokalplanens formål og indhold
Det er lokalplanens overordnede formål at skabe mulighed for anvendelse
af Hedeboskolen og de arealer der knytter sig til skolen til nye formål, der
kan styrke Skagen.
Lokalplanen skaber mulighed for at eksisterende bygninger kan nedrives
helt eller delvist. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til ferieog fritidsformål eller boligformål.
Lokalplanen er en rammelokalplan, der fastlægger de overordnede rammer for anvendelse og indretning af området. Planen skaber ikke umiddelbart en byggemulighed, men skal følges op af en eller flere lokalplaner
der mere detalijeret fastlægger den fremtidige anvendelse og indretning
af området.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Masterplan Skagen
For at sikre bred enighed om forudsætningerne for udviklingen af Skagen
blev der i 2011 afholdt dialog- og borgermøder, der har resulteret i Masterplan Skagen. Det fremgår bl.a. af planen, at for at tiltrække investeringer, der kan bidrage til Skagens udvikkling og fremtidige indtægter skal
der være fokus på:
•
•

Aktivt at opsøge, invitere og byde velkommen til investorer, der bibringer byen yderligere kvaliteter, udvikling og arbejdspladser
Zoneopdeling af områderne til erhvervsformål samt tydeliggøre og
11
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•
•

markedsføre investeringsmuligheder bl.a. via udformning af prospekter
Skabe rammer for, at forskellige anvendelser kan foregå og understøtte hinanden inden for samme område
Anvende tomme offentlige bygninger og arealer, så det understøtter
helårsbeboelse og skabelse af arbejdspladser

Uagtet at området i Materplan Skagen er udpeget som område til helårsboliger er lokalplanen er en opfølgning på Masterplanen.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde
SKA.O.06.03, der fastsætter lokalplanrammerne for området. Den overordnede anvendelse af rammeområdet er Offentligt formål.
Idet der er ønske om at nyttiggøre området og evt. de eksisterende bygninger til ferie- og fritidsformål og/eller boligformål er der behov for en
formel ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for området.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 09.81 som sikrer, at
der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg nr. 09.81 omfatter rammeområde SKA.O.06.03. Kommuneplantillæg nr. 09.81 offentliggøres samtidig med lokalplanen, og følger desuden den offentlige fremlæggelse af forslaget.
Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes
økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse og tilstræbelse til anvendelse af bæredygtige byggematerialer.
Lokalplanens forhold til den eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58
Lokalplan SKA.F.06.02.01 erstatter lokalplan nr. 129 - B.58 inden for lokalplanområdet. Den øvrige del af Bankekvarteret der er omfattet aflokalplan nr. 129 - B.58, vil fortsat være reguleret af bestemmelserne i denne
lokalplan.
I lokalplan nr. 129 - B.58 er der bl.a. lagt vægt på
• at Nordsøvej forbliver facadeløs - af hensyn til trafiksikkerheden skal
antallet af overkørsler fra lokalplanområdet til Nordsøvej begrænses
• at friholde en stor del af lokalplanområdet for bebyggelse
• at bygninger indenfor lokalplanområdet ikke gives en større højde
end den eksisterende
• at der ikke opsættes udvendige antenner
• at der etableres/opretholdes en øst-vestgående cykel- og gangsti der
forbinder Fænøvej med Østbanke
Byrådet søger med den nye lokalplan, at videreføre relavante hensyn.
Kystdirektoratet
Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for
ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette
er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold
til „Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod“.
12
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Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i den laveste del af området ligger i
kote 3 m og dermed noget højere end den anbefalede mindste sokkelkote.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at resultatet af screeningen ikke giver anledning til
at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
Screeningen er indsat som bilag bagest i lokalplanen og offentliggøres
sammen med lokalplanforslaget.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for Planlovens 3 km kystnærhedszone, og
der skal derfor redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kystlandskabet. I henhold til Planloven skal større bygningshøjde end 8,5 m
begrundes.
Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 8,5 m for en overvejende del af området. Enkelte bygninger kan dog opføres i indtil 14 m,
svarende til den højeste af de eksisterende bygninger (gymnastiksalen)
indenfor området. Ønskes området f.eks. anvendt til fritidsformål er det
nødvendigt at skabe mulighed for bygninger højere ned 8,5 m.
Det vurderes, at med denne bygningshøjde vil bebyggelsen ”falde i” med
den omkringliggende by og landskabet. Det er derfor Frederikshavn Kommunes vurdering, at den bebyggelse lokalplanen skaber mulighed for ikke
væsenligt vil påvirke den kystnære del af bylandskabet eller den bynære
del af kystlandskabet.

Lokalplanområdet ligger i eksisterende byområde , men inden for Planlovens 3
km kystnærhedszone, hvor der skal redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kystlandskabet.
Her ses en del af kystlandskabet syd for Skagen samt Aalbækbugten.

Fredninger
Der er ingen fredninger der har arealmæssig berøring med lokalplanområdet.
Naturbeskyttelse
Der er ikke beskyttede naturtyper indenfor lokalplanområdet.
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Fortidsminder
Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste
fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssels historiske Museum jf. museumslovens §27.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.
Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal
området tilsluttes Frederikshavn Vand A/S.
Elforsyning
Lokalplanområdet ligger indenfor Nord Energi Net A/S´s forsyningsområde
og skal forsynes med el fra Nord Energi Net A/S.
Såfremt der skal ske ændringer/flytning, skal Nord Energi i god tid før arbejdet igangsættes kontaktes, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger.
Alle ændringer af Nord Energi´s forsyningsanlæg udføres af Nord Energi
efter regning.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem.
I henhold til spildevandplanen er området spildevandskloakeret, hermed
menes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes drænvand til det offentlige kloaksystem.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokalplanområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private arealer. Det drejer sig om 2 pumpestationer til henholdsvis regnvand og spildevand. Stationerne er placeret i områdets nordvestlige hjørne - nærmest
Nordsøvej. Anlægget er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal
respekteres.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Lokalplanområdet påvirkes af støj fra trafikken på hovedlandevej 438,
Frederikshavnvej og i mindre omfang af tog på jernbaneforbindelsen Frederikshavn - Skagen. Et af formålene med lokalplanen er at medvirke til
at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem trafikken på livsnerverne til Skagen og det ferie- og fritidsområde som lokalplanen skaber mulighed for. På grund af lokalplanområdets støjbelastning fra trafikken på
henholdsvis landevej og jernbane, er det en forudsætning for lokalplanområdets anvendelse til ferie- og fritidsområde, at nye bygningsfacader
udformes således at støjniveauet indendørs ikke overstiger L den 33 dB.
14
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Det er bygherren der er ansvarlig for at byggeriet projekteres og disponeres således, at støjgrænserne overholdes.
Den vejledende grænseværdi for virksomhedsstøj i området er 55/45/40
dB(A).
Jordforurening
Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af eksisterende bygninger eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet straks
standses, og byrådet skal underrettes. Der skal foretages en vurdering af
forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse, og det vurderes
om en umiddelbar indsats overfor forureningen er påkrævet.
Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.
Veje
Lokalplanområdet grænser op til Statsvejen hovedlandevej 438, Frederikshavnvej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej. I trafikplanen
for Frederikshavn Kommune er Kattegatvej udpeget som Trafikvej og skal
således både bruges af tunge og gennemgående køretøjer. Nordsøvej er
udpeget som Lokalvej og skal alene benyttes at trafikanter med ærrinde
i lokalområdet og kun i begrænset omfang af gennemkørende trafikanter - f.eks. til boligerne på Skagen Nordstrand. Af hensyn til trafiksikkerheden må der ikke etableres vejadgang til lokalplanområdet fra hverken
Frederikshavnvej eller Kattegatvej, men alene fra Nordsøvej og den eksisterende rundkørsel på Frederikshavnvej.
Tilgængelighed
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser.
Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige
handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan
der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.
Ud over den gældende lokalplan nr. 129 - B.58 har følgende servitutter
betydning for lokalplanen:
• Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 13. 12.
1966
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal - tinglyst 26. februar 1971
• Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal - tinglyst 2. februar
1972
15
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Lokalplanområdet afgrænses af Trafikveje mod syd( Frederikshavnvej og
Kattegatvej. Mod nord-øst afgrænses området af en Lokalvej (Nordsøvej).
Stien formidler sikker forbindelse mellem boligområderne øst og vest for
lokalplanområdet.

•
•
•
•
•
•

Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
Servitut om opsætning af sireneanlæg, tinglyst 12. januar 1994
Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
Servitut om naturgasledning, tinglyst 5. april 2000
Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28. august
2012

I efterfølgende mere deteljeret lokalplan(er) skal der tages stilling til i
hvilket omfang det er nødvendigt om ophævelse af servitutterne med
henblik på en realisering af lokalplanen(erne).
Aflysning af planer og gældende lokalplaner
Lokalplanen erstatter den del af eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58 for et bområde til boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej, vedtaget
af Skagen byråd den 13. juni 1994 - som er omfattet af nærværende lokalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder
Gennemførelse af lokalplanen forudsætter tilladelser fra Vejdirektoratet
for så vidt angår vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej
438, Frederikshavnvej.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr.937 af 26. september 2009 - med senere
ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2
nævnte område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre:
1.1

mulighed for at nedrive eksisterende bygninger indenfor
området og i stedet opføre nyt byggeri alternativt at nedrive dele
af det eksisterende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbage-		
værende byggeri eller alternativt at nedrive dele af det eksiste		
rende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbageværende
byggeri og supplere med nybyggeri

1.2

at området kan anvendes til ferie- og/eller fritidsformål

1.3

en harmonisk overgang fra lokalplanområdet til de omkringliggende områder herunder at sikre en landskabelig bearbejdning
af de ubebyggede arealer

1.4

vejadgangen til området etableres fra Nordsøvej og at adgangen
etableres så trafiksikkert som muligt

1.5

opretholdelse af eksisterende overordnet cykel- og gangstifor-		
bindelse gennem lokalplanområdet

1.6

at områdets interne veje får et forløb og en udformning der begrænser bilernes hastighed og øger trafiksikkerheden,

1.7

at fremtidige boliger og tilhørende opholdsarealer ikke belastes
af støj fra trafikken på hovedlandevej 438 eller jernbaneforbindelsen Frederikshavn - Skagen

1.8

trafiksikkerheden på statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavnvej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
matr.nr. 188 e, Skagen Markjorder samt de parceller der
efter den 15. november 2014 udstykkers herfra

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse
Lokalplanområdet må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesan
17
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læg f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs badeeller legeland, cafeteria, restaurant - boligformål eller skolefor		
mål
3.2

Der kan etableres transformere, pumpestationer og lignende inden for lokalplanområdet

4. Udstykning
4.1

Udstykning
Området kan udstykkes i det omfang der er behov

4.2

Udstykning
Ombygges og nyindrettes eksisterende bygninger f.eks. til ferielejligheder kan de enkelte lejligheder udstykkes

5. Nedrivning af eksisterende bebyggelse placering og
omfang af ny bebyggelse
5.1

Nedrivning
Eksisterende bebyggelse indenfor området kan helt eller delvist
nedrives

5.2

Ny lokalplan
Inden eksisterende bebyggelse nedrives helt eller delvist og der
opføres ny bebyggelse skal der udarbejdes lokalplan hvoraf det 		
fremgår i hvilket omfang der nedrives bebyggelse og i hvilket
omfang der opføres ny bebyggelse

5.3

Bebyggelsesprocenten
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom på ikke overstige
40

5.4

Etager
Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager med kælder - med en
maksimal højde på 1,25m over terræn

5.5

Bygningshøjde
Bygninger må maksimalt gives en højde på 8,5 m målt fra et
fastlagt niveauplan. Enkelte bygninger kan gives en højde på op
til 14m målt fra et fastlagt niveauplan.

6. Bebyggelsens udseende
6. 1

Generelt
Områdets fremtidige udtryk fastlægges i lokalplan nævnt
under 5.2 for så vidt angår facadeudtryk og farver, tagform, 		
-hældning og -materiale

6.2

Generelt
Af lokalplan nævnt under 5.2 skal fremgå, at boliger og
lignende bygninger benyttet til overnatning og deres
installationer skal udformes, så de, som opholder sig i
bygningerne, ikke generes af lyd fra: rum i tilgrænsende boliger,
bygningens installationer, nærliggende veje og jernbane
eller erhvervsvirksomheder.

18

Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Lokalplanbestemmelser

6.3

Skiltning
Af lokalplan nævnt under 5.2 skal der træffes bestemmelse der 		
sikrer en ensartet skiltning. Det skal fremgå, at det ikke er tilladt,
at opsætte skilte der er adresseret til bilisterne på statsvej 438 		
Frederikshavnvej eller kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

7. Ubebyggede arealer
7.1

Beplantnings- og belægningsplan
Områdets fremtidige udtryk herunder indretning, tilplantning og
befæstelse af ubebyggede arealer fastlægges i lokalplan nævnt 		
under 5.2.
Lokalplanen skal sikre at belægninger, opsætning af byudstyr
og tilplantningen med træer, buske mv. sker efter en samlet
plan og at der plantes egnstypiske arter

7.2

Bevaring af beplantning
Eksisterende beplantning indenfor området der er markeret med
særlig signatur på kortbilag B skal i videst mulig omfang bevares
og vedligeholdes/plejes så den fremstår som et tæt,
afskærmende hegn.
	Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse.
7.3

Terrænreguleringer
Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal
fremgå, at terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at
mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger
eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm)
skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger
kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune

7.4

Renovation
Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal
fremgå, at ved projektering skal der reserveres de nødvendige 		
arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i
overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes regulativ

7.5

Opholdsarealer
Af lokalplan nævnt under 5.2 skal fremgå, at udendørs opholdsarealer skal placeres og indrettes således, at de påvirkes
mindst muligt at støj fra trafik på hovedklandevej og jernbane
samt aktiviteter i erhvervsområdet på Kattegatvej.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Veje
Vejadgang til området skal etableres fra kommunevej Nordsøvej
eller eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438, Frederiks-		
havnvej
		
8.2
Veje
Vejadgangenes placering skal fremgå af lokalplan(er) nævnt
under 5.2 og vejprojekter skal godkendes af Vejmyndighederne.
Vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438,
Frederikshavnvej kan kun ske efter forudgående tilladelse fra
Vejdirektoratet.
Der skal sikres ordentlige oversigtsforhold fra adgangsvejene til
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Nordsøvej i henhold til vejreglerne.
8.3

Veje
Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej 		
Nordsøvej i punkt A jfr. kortbilag B eller overfor Fladengrund og
Lillebæltsvej - således, at der opstår fire-benede kryds

8.4

Veje
Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej 		
Kattegatvej eller statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavvej se dog bestemmelse 8.1.

8.5

Stier
Eksisterende hovedsti(er) gennem området - benævnt A - B, B - D,
B - C og F - G på kort bilag B - skal i princippet opretholdes. Med
”i princippet” menes, at stiens forløb gennem lokalplanområdet
kan ændres,men stiens udgangspunkt ved den trafiksikrede
overgang over Nordsøvej - punkt A - og forbindelsen til
Østbankkvarteret skal opretholdes. Flyttes stien skal der
udlægges areal til en 4,0 m bred sti med en stibelægning på 		
mindst 3 m og rabat i hver side og eksisterende stis udstyr i form
af belysning og afvanding skal genetableres. Stiens forløb skal
fastlægges i lokalplan(er) nævnt under 5.2

8.6

Eksisterende sti C - E nedlægges som offentlig sti

8.7
Stierne A - B og B - C opretholdes som offentlige stier 			
		
8.8
Parkering
Der skal etableres parkering i det omfang der fremgår af
Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm. Omfang og placering
af parkeringspladser skal fremgå af lokalplan(er) nævnt under 5.2
8.9

Tilgængelighed
Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal
udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed
for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gæl dende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230

9. Tekniske anlæg
9.1

Ledninger og kabler
Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler

9.2

Antenner
Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at der ikke må
opsættes udvendige antenner

9.3
Tekniske anlæg til områdets forsyning
	Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer
mv.) skal integreres i bebyggelsen
9.4

20

Kloakering
Af lokalplanen(er) nævnt under 5.2 skal fremgå, at området		
skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn 		
Spildevand A/S´s anvisninger						
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9.5

Fjernvarme
Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse
skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre
bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.
Det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør
hvilke krav der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres
som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1

Kloakering
Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse
ikke må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det
offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes
anvisninger

10.2

Ubebyggede arealer
Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny bebyggelse
kan tages i brug, skal det nødvendige antal parkeringspladser
der fremgår af Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm være 		
etableret

10.3

Fjernvarme
Med mindre ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse
skal det af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny
bebyggelse kan tages i brug, skal det være tilsluttet kollektiv
varmeforsyning

11. Lokalplan og byplanvedtægt
11.1

Lokalplan
Området er omfattet af Lokalplan nr. 129 - B.58 for et område til
boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej (Bankkvarteret)
- vetaget af Skagen byråd den 13. juni 1994, tinglyst den
28. oktober 1994. Ved den endeligevedtagelse og offentligt
bekendtgørelse af lokalplan SKA.BF.06.02.01 ophæves den del af
lokalplan nr. 129 - B.58 for det område, der er omfattet af
lokalplan SKA.BF.06.02.01

12. Servitutter
12.1

Servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
lokalplan nævnt under 5.2 skal det vurderes i hvilket omfang det
er nødvendigt at aflyse følgende servitutter indenfor lokalplanens område:
Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst
13. 12. 1966
Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 26.
februar 1971
Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 2.
februar 1972
Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
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Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28.
august 2012

13. Tilladelser fra andre myndigheder
13.1

Lokalplanen forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet for så vidt
angår den mulighed lokalplanens bestemmelse 8.1 skaber for 		
etablering af vejadgang til området fra eksisterende rundkørsel
på hovedlandevej 438, Frederikshavnvej

14. Lokalplanens retsvirkninger
14.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg der er indeholdt i planen
14.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan
14.3 	I lokalplanens §§ 9.6 og 10.3 stilles krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse.
For bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet
efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og
efter §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 25. marts 2015 i henhold
til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen				Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Byrådet har den XX.XX.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen				Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2015
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Lokalplan SKA.BF.06.02.01
● Vedtagelsespåtegning
Lokalplan SKA.BF.06.02.01
● Kortbilag

Kortbilag A

										
MATRIKELKORT
Lokalplan SKA.BF. 06.02.01
Bolig-, ferie- og fritidsområde
ved Nordsøvej i Skagen
Målforhold ca 1:3000

Ejerlaug: Del af Skagen Markjorde, Skagen
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Lokalplan SKA.BF.06.02.01
● Vedtagelsespåtegning
Lokalplan SKA.BF.06.02.01
● Kortbilag

Kortbilag B

Områdets anvendelse
Lokalplan SKA.BF. 06.02.01
Bolig-, ferie- og fritidsområde
ved Nordsøvej i Skagen
Målforhold ca 1:3000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Kommuneplantillæg nr. 09.81
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Lokalplanrammer for FRE.BF.06.02
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse		

Ferie- og fritidsområde, rekreativt område, boligområde eller offentligt område.

Anvendelse			
Skole, boliger, hotel, motel, pensionat, ferielejligheder med tilhørende fællesfaciliteter så som svømmehal, badeland, restaurant, cafeteria og lignende.		
			
Nuværende zoneforhold
Byzone
Fremtidig zoneforhold		

Byzone

Bebyggelsesprocent		

Maks. 40 %

Etageantal og bygningshøjde Maksimalt 2 etager og 8,5 m. Enkelte bygninger kan opføres i indtil 14 m,
				
svarende til den højeste af eksisterende bygninger i området.
Bevaringsværdige bygninger 	F.eks. For bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke
nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og
relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14
vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene byrådet, der beslutter, om en
bygning må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse
skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.				
				
Grundstørrelse 		
Ingen bestemmelser om grundstørrelse.
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Opholdsarealer
		
Mindst 10% af hvert nyt boligområde skal anvendes til fælles opholdsareal for 		
				områdets beboere.
Parkering
		
Iforbindelse med bebyggelse skal der reserveres p-pladser iom. Parkerings				normen:
				
Boliger herunder ferieboliger: 2 p-pladser pr. bolig
				
Hotel, motel mv. 1 p-plads pr. enhed/værelse - herudover 1 p-plads pr.
				
påbegyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant, cafeteria mv.)
				
Idrætshal: 1 p-plads pr. 10 personer hallen kan rumme
	F.eks. Støj. Ved ombygninger og nybyggeri skal der tages højde for trafikstøj fra
Frederikshavnvej og støj fra jernbanelinien Frederikshavn - Skagen samt støj fra
erhvervsområdet ved Kattegatvej.
				
Den overordnede cykel- og gangstiforbindelse gennem området skal opret-		
				
holdes og områdets grønne karakter skal bevares.
Andre forhold

Vedtagelsespåtegning
				

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 25.marts 2015 til offentlig
fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

				Birgit S. Hansen				Mikael Jentsch
				Borgmester				Kommunaldirektør

				
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til
				planlovens § 27.

				Birgit S. Hansen				Mikael Jentsch
				Borgmester 				Kommunaldirektør
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FORORD
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 2 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan
2012-2016” vedrører afledningen af regn- og spildevand fra et planlagt bolig- og golfområde
nord for Frederikshavn.
Forud for spildevandsplantillæg nr. 2 har Frederikshavn Kommune udarbejdet en lokalplan
FRE.F.10.37.03 for planområdet. Lokalplanen er endelig vedtaget den ??. ???? 2015, og
kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk.
Frederikshavn Kommune har endvidere foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg nr. 2 til ”Spildevandsplan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger.
Spildevandsplantillæg nr. 2 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside
(www.frederikshavn.dk)
I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.
Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til Naturstyrelsen under Miljøministeriet til orientering.
Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget
vedtages som et tillæg til den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn
Kommune.
Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse samt sender det vedtagne tillæg til Naturstyrelsen.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
post@frederikshavn.dk

4

Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

1

BAGGRUND
Med lokalplan FRE.F.10.37.03 ønsker Frederikshavn Kommune at give mulighed for en
ændret anvendelse af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan FRE 10.37.01 (2007),
omhandlende det planlagte feriecenter ”Palm City” nord for Frederikshavn.
Den nye lokalplan FRE.F.10.37.03 vil således åbne mulighed for at øge andelen af parcelhusgrunde i området.
Ifølge lokalplanen har området potentiale til at blive et attraktivt bolig- og fritidsområde, som
vil forbedre de nuværende arealers nuværende fremtoning. I området sikres fortsat plads til
en 9-hullers golfbane, en hytteby, lejligheder/etagebebyggelse samt en børnehave.
Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger koncentreres i den sydlige del af
området, mens den nordlige del af området disponeres til golfbane/rekreative formål.

1.1

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanområdet er en del af bolig- og feriecenterområdet ”Palm City”, der i 2007 blev
planlagt med 3 delområder: 1) Beach House nærmest kysten nordøst for Skagensbanen,
2) Centerområde med hotel mv. mellem banen og Skagensvej samt 3) Golfområde med
tilhørende huse og lejligheder.
Det aktuelle planområde i lokalplan FRE.F.10.37.03 omhandler udelukkende det tidligere
delområde 3 i lokalplan FRE 10.37.01, der er afgrænset af Skagensvej mod øst, Lerbækken
og golfklubben mod nord og vest samt Bækvej og jernbanen mod syd.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør ca. 70,1 ha, og fremgår af figur 1.1 (se
næste side).
I planområdet udlægges ca. 170 nye parcelhusgrunde (område I). En del af parcellerne
omkring Bækvej udlægges med fleksibel mulighed for udstykning til tæt-lav bebyggelse eller
storfamilie boliger (område Ia). En tilsvarende storparcel udlægges særskilt i det grønne areal mod nord (område Ib).
I områdets vestlige del udlægges et delområde til en hytteby (område III) samt et delområde
til tæt-lav etagebebyggelse (område II).
I områdets nordvestlige del udlægges et delområde til servicefaciliteter for golfbane i form af
parkeringsareal og maskinhus (område IV).
Endelig udlægges et delområde i den sydøstlige del af lokalplanområdet til offentlige formål i
form af institutioner (område V).
Område VI må kun anvendes til golfbane, fritidsformål og grønne rekreative områder.
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Figur 1.1: Illustrationsplan for bolig- og golfområde nord for Frederikshavn (kilde: Lokalplan FRE.F.10.37.03).
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2

LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2.1

LOVGIVNING
Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.
Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4”, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den
gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,
bekendtgørelser, vejledninger og planer:
Love:
o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven).
o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni
2010 (Betalingsloven).
o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,
LBK nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven).
o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013.
o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven).
o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering
m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005.

Bekendtgørelser:
o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448
af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:
o

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen).

o

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001.

o

Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009.

o

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006.

Planer:
o

Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan
2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
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3

TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen gælder følgende:
o

Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand 1) til anlæg, der
tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

o

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen.
Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

o

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller
derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

o

Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf.
Spildevandsbekendtgørelsens § 8.

o

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en
ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære
grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en
autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt.

1)

Med spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt
befæstede arealer, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 4.
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4

FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING
Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med
øvrig lokal og regional planlægning på området.
I Forslag til lokalplan FRE.F.10.37.03 (side 12-17) er sammenhængen med den øvrige planlægning for lokalplanområdet beskrevet. Følgende afsnit omhandler således kun den planlægning, der har relevans i forhold til afledningen af regn- og spildevand fra lokalplanområdet.

4.1

NATURBESKYTTELSE
Dele af lokalplanens vestlige område ligger inden for åbeskyttelseslinje på 150 m fra Lerbækken og må ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens § 16.
Den syd vestligste del af lokalplanområdet ligger endvidere inden for skovbyggelinje på 300
m fra Lerbæk Skov, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, og må ikke bebygges uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens § 17. Jævnfør lokalplanforslaget vil Frederikshavn Kommune anmode Naturstyrelsen om at reducere åbeskyttelseslinje og
skovbyggelinje i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder.
Frederikshavn Kommune har registreret søen langs Skagensvej som omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at søens tilstand ikke må ændres uden dispensation fra
Frederikshavn Kommune.
Derudover er dele af lokalplanens arealer registreret som enge efter Naturbeskyttelseslovens
§ 3. Da arealerne blev overført til byzone før 1. juli 1992, er engene kun beskyttet mod opdyrkning til landbrugsformål og er undtaget fra beskyttelse til bolig- og golfformål.
Nærmeste Natura 2000-areal ligger i en afstand af ca. 500 m nord og øst for lokalplanområdet. Ifølge lokalplanen har ændringerne i forhold til tidligere lokalplan FRE.10.37.01 ingen
væsentlig betydning for beskyttelsesområderne, og det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar indvirkning på Natura 2000-området.

4.2

KOMMUNEPLAN 2009-2020
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.10.37, som fastsætter rammebestemmelserne for området. Den overordnede anvendelse af rammeområdet er
bolig- og fritidsområde.
Den planlagte anvendelse for lokalplanområdet er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

4.3

LOKALPLAN
Lokalplanområdet i FRE.F.10.37.03 udgør den overvejende del af delområde 3 i den hidtil
gældende lokalplan FRE 10.37.01 for det planlagte feriecenter ”Palm City” nord for Frederikshavn.
I lokalplanforslaget (FRE.F.10.37.03) er følgende beskrevet vedrørende den planlagte afledning af regn- og spildevand:
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”Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. På baggrund
af de ændrede bebyggelsesmuligheder i området udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.
Lokalplanområdet har tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem.
I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og
spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Spildevand fra området
skal ledes/pumpes til eksisterende spildevandsledning i Flade Engvej. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet sammen med tagvand og
overfladevand fra den nye bebyggelse. Drænvand fra fladedræn må ikke afledes til det offentlige kloaksystem.
Det er i spildevandsplanen forudsat, at hovedparten af områdets regnvand afledes til
Vildersbæk, der har udløb i Kattegat ved Rønnerhavnen. Den vestlige del af lokalplanområdet afledes til Lerbækken via forsinkelsesbassiner.
Lokalplanen muliggør, at der kan etableres regnvandsbassiner i lokalplanområdet. Bassinerne skal udformes landskabeligt med lave skråninger.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at etablere
nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have
adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.”
4.4

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Nærværende spildevandsplantillæg omhandler en ændret anvendelse af delområde 3, som
er beskrevet i det tidligere ”Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 20052016”, der omhandlede afledningen af regn- og spildevand fra det planlagte feriecenter
”Palm City” nord for Frederikshavn. Spildevandsplantillæg nr. 4 er efterfølgende indarbejdet i
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
I forhold til den gældende Spildevandsplan 2012-2106 medfører nærværende spildevandsplantillæg ændringer for flere kloakoplande.
Af tabel 4.1 fremgår de kloakoplande, som enten udgår, eller hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
Opland

Oplandstype

Anvendelse

Handling

FK22

Statusopland

Maskinhus for golfklub

Placering af opland ændres og
omdøbes til FK48

FK29

Planopland

Planlagt ferie- og fritidsområde

Opland udgår

FK30

Planopland

Planlagt ferie- og fritidsområde

Opland udgår

FK31

Planopland

Område udenfor kloakområde, der planlægges inddraget under kloakopland

Opland udgår

Tabel 4.1: Kloakoplande i den gældende Spildevandsplan 2012-2016, der enten udgår eller ændrer
status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
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På figur 4.1, der er et udsnit af spildevandskortet for Frederikshavn i Spildevandsplan 20122016, ses de udgående kloakoplande.

Figur 4.1: Udsnit af Palm City området (kilde: Spildevandsplan 2012-2016).

Af tabel 4.2 fremgår de kloakoplande, der planlægges indarbejdet i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
Opland
FK22

1)

FK26

Oplandstype

Anvendelse

Planopland

Åben eller tæt lav boligområde

Planopland

Åben lav boligområde

FK29

1)

Planopland

Åben lav boligområde

FK30

1)

Planopland

Åben eller tæt lav boligområde

FK37

Planopland

Institutionsområde

FK42

Planopland

Åben lav boligområde

FK43

Planopland

Tæt lav boligområde eller etagebyggeri

FK44

Planopland

Hytteby

FK45

Planopland

Parkeringsareal

FK46

Planopland

Åben eller tæt lav boligområde

FK47

Planopland

Åben lav boligområde

FK48

Statusopland

Maskinhus for golfklub

1)

Oplandsnr. er genbrugt fra Spildevandsplan 2012-2016, men det er helt andre
oplande og placeringer end oplandene i Spildevandsplan 2012-2016.

Tabel 4.2: Kloakoplande der planlægges indarbejdet i forbindelse med
nærværende spildevandsplantillæg.

De i lokalplanområdet ukloakerede grønne områder og golfbanen er beliggende udenfor
kloakoplandene.
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På figur 4.2 ses de nye planoplande, der indgår i nærværende spildevandsplantillæg.

Figur 4.2: Udsnit af spildevandskort med de planlagte kloakoplande i nærværende spildevandsplantillæg.

Placeringerne af planlagte kloakoplande og udløb fremgår endvidere af vedlagte spildevandskort (tegning T.01).
4.5

VANDPLAN 2009-2015
Vandplanerne er en samlet plan med det formål at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god tilstand” i vandområder med udgangen af 2015.
Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak.
Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder, er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som skal være overholdt.
Følgende afvandingssystemer og vandområder planlægges at modtage tag- og overfladevand fra det aktuelle lokalplanområde:
Vildersbæk (offentlig kloak):
En åben grøft, der skærer igennem lokalplanområdet fra vest mod øst. Den åbne del er
tilsluttet en rørlagt grøft, der forløber langs med Flade Engvej – Apholmenvej – Skovlund.
Den rørlagte del af Vildersbæk er tilsluttet regnvandsbassinet i Sindallund, hvorfra der er
udløb til Kattegat via et udløb i Rønnerhavnen.
Ifølge Spildevandsplan 2005-2016 for tidligere Frederikshavn Kommune har Vildersbæk
status af offentlig kloaksystem, der både afleder dræn- og overfladevand fra oplandet.
Vildersbæk er derfor ikke omfattet af retningslinjerne i Vandplanen.
Lerbækken/Elling Å (vandløb):
Lerbækken afgrænser lokalplanområdet mod nord og vest, der har udløb til Elling Å
ca. 500 m opstrøms Elling Å´s udløb i Kattegat. I henhold til Vandplan 2009-2015 har
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Lerbækken B1-målsætning (gyde- og yngleopvækstvand for laksefisk) og Elling Å B2målsætning (ophold- og opvækstvand for laksefisk).
Kattegat (marint område):
Er beliggende 1,5-2,0 km øst for lokalplanområdet. Både Vildersbæk, Lerbækken og Elling Å
har udløb til Kattegat. Kystvandet ud for lokalplanområdet er et internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsar-område, EU-habitatsområde).

4.6

KLIMATILPASNINGSPLAN 2014
Ifølge Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan forventes vandstandsstigninger i
Lerbækken fremadrettet at kunne give anledning til oversvømmelser af mark og skovarealer
på den nedre del af Lerbækken, bl.a. ved Lerbæk Hovedgaard samt dele af golfbanen.
Med klimasikringen af de nye grunde, der hæves over de fælles friarealer/golfbanen, minimeres risikoen for oversvømmelser af grundene.
I tilknytning til kommunens klimatilpasningsplan er der på Miljøministeriets hjemmeside mulighed for at se forskellige modelfremskrevne klimascenarier.
Af figur 4.3 ses beregnede havstigninger ved kysten ud for lokalplanområdet ved en statistisk
50-års højvandshændelse. De lyseblå områder angiver oversvømmelser til kote +1,75 meter
over havet. Som det ses, vil disse beregningsmæssigt forekomme øst for Skagensbanen.

Figur 4.3: Kortudsnit med havstigninger ved en statistisk 50-års hændelse (kilde: Miljøministeriets
MiljøGIS).

Af figur 4.4 ses et lavningskort (bluespot-kort), der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hvert vanddækket område.
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Figur 4.4: Kortudsnit af lavningskort med alle afløbsløse lavninger og vanddybder (kilde: Miljøministeriets MiljøGIS).

Ifølge figur 4.4 forekommer de dybeste lavninger i den syd østligste del af lokalplanområdet.
På Miljøministeriets MiljøGIS er det endvidere muligt at modellere en vandløbsstigning indtil
1,0 meter. Ifølge denne modellering vil der ikke forekomme terrænoversvømmelser i lokalplanområdet som følge af vandløbsstigninger i Lerbækken.
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5

NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
I følgende afsnit beskrives den nuværende (status) og den planlagte (plan) afledningsstruktur
for spildevand og regnvand i lokalplanområdet.

5.1

STATUS (SPILDEVANDSPLAN 2012-2016)
Kloakoplandene FK29, FK30 og FK31 fra det tidligere Palm City projekt udgår som følge af
nærværende tillæg.
Kloakopland FK22 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret område, som
flyttes og omdøbes til FK48.
Kloakplandene FK29, FK30 og FK31 er alle planlagt separatkloakerede områder.
De nærmere data for kloakoplandene FK22, FK29, FK30 og FK31 fremgår af bilag 1.
AFLEDNING AF SPILDEVAND
Der er ingen spildevandsafledning fra kloakopland FK22 i dag.
Spildevandet fra planoplandene FK29 og FK31 var planlagt afledt til det eksisterende spildevandssystem i Flade Engvej og videre i Apholmenvej til den afskærende pumpestation ved
Krogen.
Spildevandet fra planopland FK30 var planlagt afledt til planopland FK29 via en planlagt
spildevandspumpestation i opland FK30.
AFLEDNING AF REGNVAND
Regnvandet (tag- og overfladevand) fra opland FK22 afledes til Lerbækken via et privat
udløb.
Regnvandet fra opland FK30 var planlagt udledt til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK30RB01) og regnvandsudløb FK30RU01.
Regnvandet fra oplandene FK29 og FK31 var planlagt udledt til Vildersbæk-systemet i Flade
Engvej – Apholmenvej – Skovlund til det eksisterende regnvandsbassin i Sindallund
(FK09RB01), og videre til regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat).

5.2

PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN)
Som følge af den nye lokalplan etableres planoplandene FK22, FK26, FK29, FK30, FK37,
FK42, FK43, FK44, FK45, FK46, FK47 og FK48.
Oplandene FK22 og FK37 planlægges spildevandskloakeret.
Oplandene FK26, FK29, FK30, FK42, FK43, FK44, FK46 og FK47 planlægges separatkloakeret.
Opland FK45 (parkeringsareal) planlægges regnvandskloakeret.
Opland FK48 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret opland.
De nærmere data for kloakoplandene fremgår af bilag 1.
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AFLEDNING AF SPILDEVAND
Spildevandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes ved gravitation
til den eksisterende spildevandspumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget.
Spildevandet fra planopland FK22 (boligområde) afledes via en privat spildevandspumpestation til opland FK29, hvorfra det afledes ved gravitation til pumpestationen på Flade Engvej/Golfsvinget.
Spildevandet fra planopland FK37 (institutionsområde) afledes til den eksisterende spildevandsledning i Flade Engvej.
Spildevandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby),
FK46 og FK47 (boligområder) samt FK48 (maskinhus) afledes til en ny spildevandspumpestation, hvorfra det pumpes videre til opland FK29 og afledes ved gravitation til spildevandspumpestationen på Flade Engvej/Golfsvinget.
Den eksisterende spildevandstrykledning fra kloakopland FK15 (golfklubbens klubhus)
sløjfes på den delstrækning, der krydser gennem planoplandene FK26 og FK29, og kobles i
stedet i spildevandssystemet i kloakopland FK29, der hvor trykledningen skærer opland
FK29.
Spildevandet fra alle kloakoplande afledes til Frederikshavn Renseanlæg.
AFLEDNING AF REGNVAND
Regnvandet fra planoplandene FK22 (boligområde) og FK37 (institutionsområde) nedsives
på privat grund.
Regnvandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes uforsinket og
ved gravitation til Vildersbæk-systemet i Flade Engvej – Apholmenvej – Skovlund til det eksisterende regnvandsbassin i Sindallund (FK09RB01), og videre til regnvandsudløb
FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat).
Regnvandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby) og
FK45 (parkeringsareal) udledes til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK45RB01)
og udløb FK45RU01.
Regnvandet fra planoplandene FK46 og FK47 (boligområder) udledes til Lerbækken via et
planlagt regnvandsbassin (FK47RB01) og udløb FK47RU01.
Regnvandet fra statusopland FK48 (maskinhus) udledes til Lerbækken via et eget privat udløb.
AFLEDNING FRA OMFANGSDRÆN
Såfremt der etableres omfangsdræn omkring bygninger i lokalplanområdet, skal drænvand
fra omfangsdrænet afledes til regnvandssystemet eller drængrøfter.
Ved etablering af eventuelle omfangsdræn omkring bygningskonstruktioner, skal disse etableres over det normale grundvandsspejl i området, således at omfangsdrænene ikke fungerer som fladedræn. Regnvandssystemet skal ikke og er derfor ikke dimensioneret for afledning af drænvand fra fladedræninger.

5.3

UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
STATUS (SPILDEVANDSPLAN 2012-2016)
Som følge af de eksisterende kloakoplande FK22, FK29, FK30 og FK31 ændres eller udgår
med spildevandsplantillægget, berøres regnvandsudløbene FK10RU01 (Kattegat),
FK30RU01 (Lerbækken) samt et privat udløb til Lerbækken.
De beregningsmæssige udledte vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK30RU01
og Privat Lerbækken fremgår af bilag 2.
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PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN)
Som følge af lokalplanforslaget for bolig- og golfområdet ændres de udledningsmæssige forhold for regnvandsudløb FK10RU01 (Kattegat).
Desuden etableres to nye regnvandsudløb FK45RU01 og FK47RU01 (Lerbækken).
Det private regnvandsudløb til Lerbækken for kloakopland FK48 (tidligere FK22) bibeholdes i
forbindelse med nærværende tillæg.
De ændrede vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK45RU01, FK47RU01 og
Privat Lerbækken fremgår af bilag 2.
Som følge af ændringerne i nærværende spildevandsplantillæg vil der forekomme følgende
udledningsmæssige ændringer til hhv. Lerbækken (tabel 5.1) og Kattegat (tabel 5.2).
Belastning af Lerbækken
(fra FK45RU01, FK47RU01
og Privat Lerbækken)

Vandmængde
(m3/år)

Organisk stof
(kg BOD5/år)

Total-N
(kg N/år)

Total-P
(kg P/år)

Belastning (iht. Spildevandsplan
2012-16)

÷9.576

÷30

÷7

÷2,5

Belastning (iht. Spildevandsplantillæg)

+16.076

+49

+12

+4,1

Forskel

+6.500

+19

+5

+1,6

-

÷6

÷1

÷1,1

-

+13

+4

+0,5

Stofreduktion i vådbassiner

1)

Forskel (inkl. stofreduktion)
1)

Ifølge rapporten ”Våde bassiner til rensning af separat regnvand”, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i
våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen 20-40 % for BOD5, 0-30 % for total-N og
60-80 % for total-P.

Tabel 5.1: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Lerbækken som følge af spildevandsplantillæg.

I forbindelse med etablering af nye regnvandsbetingede udløb til Lerbækken (FK45RU01 og
FK47RU01) forventes der iht. Vandplanen (retningslinje 9) stillet krav om forsinkelse (bassinkrav) af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha, svarende til naturlig afstrømning.
Af samme grund er der i tabel 5.1 og 5.2 taget højde for de stofreduktioner, der erfaringsmæssigt kan opnås i våde regnvandsbassiner, jf. rapporten ”Våde bassiner til rensning af
separat regnvand, Aalborg Universitet m.fl., 2012.
Ifølge tabel 5.1 vil den årlige udledning til Lerbækken beregningsmæssigt øges med ca.
6.500 m3 vand/år, ca. 13 kg BOD5/år, ca. 4 kg tot-N/år og ca. 0,5 kg tot-P/år som følge af
spildevandsplantillægget.
I forbindelse med udnyttelse af de planlagt separatkloakerede kloakoplande FI10, FJ24,
FJ25, FJ26 og FJ28 kan det muligvis blive nødvendigt at benytte alternative muligheder for
afledning af tagvand, eksempelvis nedsivning hvor det er muligt, for at reducere den samlede
tilledning af BOD, N og P til Lerbækken.
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Belastning af Kattegat
(fra FK10RU01)

Vandmængde
(m3/år)

Organisk stof
(kg BOD5/år)

Total-N
(kg N/år)

Total-P
(kg P/år)

Belastning iht. Spildevandsplan
2012-16

÷125.766

÷393

÷95

÷32,7

Belastning iht. spildevandsplantillæg

+126.728

+396

+95

+33,0

+962

+3

0

+0,3

-

÷0,9

0

÷0,2

-

+2,1

0

+0,1

Forskel
Stofreduktion i vådbassiner

1)

Forskel (inkl. stofreduktion)
1)

Ifølge rapporten ”Våde bassiner til rensning af separat regnvand”, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i
våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen 20-40 % for BOD5, 0-30 % for total-N og
60-80 % for total-P.

Tabel 5.2: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Kattegat som følge af spildevandsplantillæg.

Udledningen til Kattegat sker via det eksisterende regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen. I tilknytning til dette udløb er der to eksisterende regnvandsbassiner: Sindallundbassinet med et volumen på ca. 1.750 m3 og et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr.
19g) med et volumen på ca. 700 m3. Af denne grund er der ligeledes indkalkuleret en stofreduktion i forbindelse udledningen til Kattegat via udløb FK10RU01, jf. tabel 5.2.
Ifølge tabel 5.2 vil den årlige direkte udledning til Kattegat beregningsmæssigt øges med
ca. 960 m3 vand/år, ca. 2,1 kg BOD5/år, uændret mht. total kvælstof og ca. 0,1 kg tot-P/år
som følge af spildevandsplantillægget.

5.4

PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
Frederikshavn Forsyning tilstræber at erhverve arealer til etablering af større spildevandstekniske anlæg, som pumpestationer og bassinanlæg.
Den endelige placering af pumpestationer og bassiner fastlægges først ved detailprojekteringen af kloakanlægget. Hvilke matrikler, der berøres af placeringen, kendes endeligt herefter.
PLANLAGTE PUMPESTATIONER
I forbindelse med realiseringen af lokalplanforslaget planlægges der etableret én ny pumpestation i planopland FK47, der modtager spildevandet fra planoplandene FK42, FK43, FK44,
FK46, FK47 og FK48, og pumper dette videre til planopland FK29, hvorfra spildevandet
afledes ved gravitation til den eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget.
Desuden skal der etableres en spildevandspumpestation, der pumper spildevandet fra planopland FK22 til planopland FK29, hvorfra spildevandet afledes ved gravitation til den
eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget.
Planlagte
pumpestationer

Ejerskab

Placering
(opland)

FK47SP01 (spildevand)

Forsyningen

FK47

FK22SP01 (spildevand)

Forsyningen

FK22

Tabel 5.3: Planlagte pumpestationer.
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PLANLAGTE BASSINER
I forbindelse med de planlagte regnbetingede udledninger til Lerbækken (via udløbene
FK45RU01 og FK47RU01) forventes der iht. Vandplanens retningslinje 9 stillet krav om
neddrosling af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha (total areal), svarende til naturlig afstrømning.
Af den grund påregnes der etableret to nye regnvandsbassiner i tilknytning til udløbene
FK45RU01 og FK47RU01 til Lerbækken.
Af tabel 5.4 fremgår de anslåede volumener (forudsat nedenstående dimensioneringsforudsætninger) samt placeringen af de planlagte regnvandsbassiner.
Udløb

Planlagte bassiner
(nr.)

Oplandsareal
(ha)

Red. areal
(ha)

Bassinvolumen
(m3)

FK45RU01

FK45RB01
(regnvand)

11,0

2,2

1)

1.020

FK47RU01

FK47RB01
(regnvand)

4,0

1,0

1)

500

2)

2)

1)

I det reducerede areal er inkluderet en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

2)

Bassinvolumener dimensioneret ved anvendelse af SVK´s regneark, version 3.2.1 og følgende beregningsforudsætninger: årsmiddelnedbør: 640 mm, Region Vest (=1), gentagelsesperiode: 5 år, frekvensfaktor: 0,
sikkerhedsfaktor: 1,56, CDS-regn varighed: 240 min, tidsskridt: 1 min, asymmetrikoefficient: 0,5, hydrologisk
reduktionsfaktor: 1,0 og recipientkrav: 1 l/s/ha.

Tabel 5.4: Planlagte regnvandsbassiner.

I tilknytning til Vildersbæk-systemet er der i dag to eksisterende regnvandsbassiner. Det ene
er Sindallund-bassinet, der er placeret i skovområdet umiddelbart opstrøms udløb
FK10RU01 i Rønnerhavnen, og det andet et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr.
19g).
Foruden det aktuelle lokalplanområde er der endvidere et stort planopland FK28 med en
planlagt regnvandsafledning til Vildersbæk-systemet. Dette planopland er en del af det tidligere Palm City projekt. Ved en fremtidig realisering af planopland FK28 vil der ligeledes bliver stillet krav om forsinkelse af regnvandet inden udledning til Vildersbæk-systemet. I de
følgende omtalte hydrauliske beregninger for Vildersbæk er neddroslingen fra planopland
FK28 fastlagt til max. 48 l/s.
ØVRIGE PLANLAGTE TILTAG
Fremfor at planlægge for etablering af regnvandsbassiner i det aktuelle lokalplanområde
(bolig- og golfområde) til forsinkelse af regnvand (tag- og overfladevand) inden afledning til
Vildersbæk-systemet, er der foretaget en undersøgelse af mulighederne for hydraulisk at optimere det eksisterende Vildersbæk-system under samtidig hensyntagen til overholdelse af
de gældende udledningstilladelser for udløbene FK10RU01 (Rønnerhavnen) og FK07RU01
(nord for Skansen).
Resultaterne af de udførte hydrauliske beregninger fremgår af vedlagte notat, jf. bilag 3.
De udførte hydrauliske beregninger i notatet angiver, at der dels forekommer en hydraulisk
”flaskehals” i det eksisterende Vildersbæk-system, og dels er det eksisterende Sindallundbassin sjældent i drift pga. en stor rørdimension (ø900 mm bt) i afløbet.
Fremfor at etablere nye bassinvolumener i tilknytning til det aktuelle lokalplanområde, anbefales derfor følgende 3 kombinerede løsningsforslag for Vildersbæk-systemet:
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1. Neddrosling af afløbet fra Sindallund-bassinet. Det nuværende bassinafløb (ø900 bt)
neddrosles til en ø500 mm. Samtidig etableres et overløb til den nedstrøms ø900 mm
udløbsledning i tilfælde af regnhændelser, der overskrider kapaciteten af ø500 mm
afløbet. Ved ændringen af bassinet etableres samtidig et større sandfang i udløbet fra
Sindallund-bassinet.
2. Udvidelse af rørdimensionen på delstrækning i Vildersbæk-systemet. Rørdimensionen forøges på en ca. 300 m lang ledningsstrækning (657593R-657586R) i Skovlund. Rørdimensionen forøges fra nuværende ø900 mm til fremtidig ø1200 mm.
3. Frakobling af drænvandet til Vildersbæk-systemet. Drænvandet der tilføres fra den
åbne del af Vildersbæk samt de øvrige dræntilslutninger på Flade Engvej skal frakobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Lerbækken.
Ad 1) Ifølge de udførte hydrauliske beregninger sikrer dette tiltag, at den gældende udledningstilladelse for udløbet i Rønnerhavnen (max. 530 l/s ved n=1) kan overholdes ved en
tilslutning af de aktuelle planoplande. Etableringen af et større sandfang i bassinudløbet skal
samtidig medvirke til, at sandaflejringen i havnebassinet i Rønnerhavnen reduceres.
Ad 2) Med en udvidelse af rørdimensionen i Skovlund (ø900 mm til ø1200 mm) angiver de
udførte beregninger, at Forsyningens funktionskrav, svarende til max. opstuvning til rørtop
ved en 1-års CDS-regn og max. opstuvning til terræn ved en 5-års CDS-regn, kan overholdes ved en tilslutning af alle aktuelle planoplande.
Ad 3) Beregningsresultaterne indikerer ligeledes, at udledningstilladelserne ikke kan overholdes, sandsynligvis hverken i statussituationen eller når ét eller flere af planoplandene
bliver tilsluttet Vildersbæk-systemet, såfremt der samtidig tilføres en drænvandmængde fra
lokalplanområdet i størrelsesordenen 100 l/s.
Derfor er det en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg, at den eksisterende afledning af drænvand fra lokalplanområdet frakobles Vildersbæk-systemet allerede i forbindelse med byggemodningen af de første planoplande med afledning til Vildersbæksystemet. I henhold til lokalplanen planlægges drænvandet fra lokalplanområet i stedet afledt
til Lerbækken.
Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til en afkobling af drænvandet fra Vildersbæk-systemet,
ændres forudsætningerne for nærværende spildevandsplantillæg på afgørende vis, da det
medfører, at udledningstilladelsen for udløbet i Rønnerhavnen ikke kan overholdes. Det
samme gælder muligvis Forsyningens funktionskrav for Vildersbæk-systemet. Derfor vil det
være nødvendigt at annullere nærværende spildevandsplantillæg og redefinere et løsningsforslag for afledningen af regnvand (tag- og overfladevand) fra lokalplanområdet til Vildersbæk-systemet.
De udførte hydrauliske beregninger viser desuden, at ovenstående 3 løsningsforslag nødvendigvis skal udføres i prioriteret rækkefølge.
Af hensyn til overholdelsen af den gældende udledningstilladelse for FK10RU01 (Rønnerhavnen) skal punkt 1 og 3 udføres allerede i forbindelse med byggemodningen af de første
planoplande i lokalplanområdet med afledning til Vildersbæk-systemet.
Opdimensioneringen af ledningsstrækningen i Skovlund kan ifølge de udførte beregninger
afvente en fuldstændig tilslutning af planoplandene fra lokalplanområdet, forudsat at drænvandet fra lokalplanområdet kan frakobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Lerbækken.
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5.5

EKSISTERENDE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
Frederikshavn Spildevand A/S har allerede spildevandstekniske anlæg beliggende i lokalplanområdet.
Spildevandet fra golfklubbens klubhus (kloakopland FK15) afledes via en pumpestation og
en afskærende trykledning, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem i rundkørslen ved Flade
Engvej/Skagensvej/Apholmenvej. Pumpestation og trykledning ejes af Frederikshavn
Spildevand A/S. Trykledningen krydser lokalplanområdet og skal omlægges i forbindelse
med planoplandene FK26 og FK29 etableres. Alle udgifter til omlægning og sløjfning af trykledningen afholdes af byggemodneren.
Pumpestationen og ledningstracéet for trykledningen fra golfklubben fremgår af tegning T.01.
Den åbne del af Vildersbæk fra svinget på Flade Engvej og ca. 600-700 m opstrøms til sin
påbegyndelse er ifølge en tidligere aftale overdraget til Kloakforsyningen og har derfor status
af et spildevandsteknisk anlæg, selvom der udelukkende er tilsluttet drænvand til den åbne
del af Vildersbæk.
Som en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg skal alt drænvand
fra den åbne del af Vildersbæk og den øvrige del af lokalplanområdet frakobles den nedstrøms rørlagte del af Vildersbæk-systemet. Dette er for at sikre tilstrækkelig kapacitet i den
rørlagte del af Vildersbæk-systemet til at aflede regnvandet (tag- og overfladevand) fra lokalplanområdet.
Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til frakobling af drænvandet fra den rørlagte del af Vildersbæk, skal det eksisterende forløb af den åbne del af Vildersbæk bevares i lokalplanområdet. I tilfælde heraf skal eventuelle omlægninger eller rørlægninger af den åbne del af Vildersbæk i lokalplanområdet forudgående aftales med Frederikshavn Spildevand A/S, og alle
udgifter forbundet hermed afholdes af byggemodneren.
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6

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) påregnes som udgangspunkt etableret i vejarealer.
I nærværende byggemodningsprojekt kan der dog blive behov for at etablere offentligt kloakanlæg på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst servitut på det offentlige kloakanlæg på privat areal.
Ved etablering af større kloaktekniske anlæg som pumpestationer, bassiner, bygværker mv.
tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres.
Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe, at disse rådighedsindskrænkninger eller
erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn Forsyning A/S.
Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S
de nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig arealerne via ekspropriation.
Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende
ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8.
Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje
m.v. (Lov nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5.
Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens
udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje
m.v., § 49, stk. 4.
Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer mv., pålægges servitutter samt
ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v.
Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom fastlægges
følgende forhold for den berørte ejendom:
•

Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte.

•

Adgangsforhold.

•

Ulemper, retablering, erstatning.
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7

ØKONOMI OG TIDSPLAN
Den offentlige kloakering af lokalplanområdet vil blive udført i overensstemmelse med udbygningstakten for lokalplanområdet. Ifølge byggemodneren planlægges første etape af
byggemodningen udført i 2015, hvilket påregnes at svare til udbygningen af planopland
FK26.
I forbindelse med tilslutning af ejendommene til offentlig kloak opkræves tilslutningsbidrag i
henhold til den på tilslutningstidspunktet gældende betalingsvedtægt for Frederikshavn
Kommune.
Efter aftale med Frederikshavn Spildevand udfører den private byggemodner alt kloakanlæg
inden for lokalplanområdet i henhold til de krav, normer og retningslinjer, som Frederikshavn
Spildevand stiller til udførelsen af det offentlige kloakanlæg. Inden igangsættelse udarbejdes
der således en overdragelses- og økonomiaftale mellem byggemodneren og Frederikshavn
Spildevand , der fastlægger anlægspris samt øvrige vilkår og betingelser, der skal være opfyldt, før Frederikshavn Spildevand kan overtage kloakanlægget.
Da detailprojektet for den første etape (planopland FK26) endnu ikke foreligger, kendes de
forventede anlægsudgifter for Frederikshavn Spildevand endnu ikke.
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BILAG 1: Oplandsskemaer
Kloakoplande (Spildevandsplan 2012-2016)
I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der enten udgår eller ændrer status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn (plan):
Delopland

Areal

Befæst.
grad

Kloaksys

Spildevandsbelastning
Bolig

(ha)

Total

Erhverv

Udløb

Bemærkning

Indsivning

(PE)

(m3/år)

(PE)

(m3/år)

(%)

(m3/år)

(PE)

(m3/år)

FK22

0,1

0,80

Separat

0

0

0

0

-

0

0

0

Privat
Lerbækken

FK29

11,5

0,20

Separat

115

231

0

0

5

12

115

243

FK10RU01

Planlagt ferie- og fritidsområde

FK30

5,9

0,40

Separat

59

1176

0

0

5

59

59

1235

FK30RU01

Planlagt ferie- og fritidsområde

FK31

2,7

0,40

Separat

27

55

0

0

5

3

27

58

FK10RU01

Planlagt ferie- og fritidsområde

Sum

20,2

201

1462

74

201

1536

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, der enten udgår eller ændrer status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Kloakoplande (nærværende spildevandsplantillæg)
I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Frederikshavn (plan):
Delopland

Areal

Befæst.
grad

Kloaksys

Spildevandsbelastning
Bolig

(ha)

Total

Erhverv

Udløb

Bemærkning

Indsivning

(PE)

(m3/år)

(PE)

(m3/år)

(%)

(m3/år)

(PE)

(m3/år)

FK22

0,3

-

Spv

3

125

0

0

5

6

3

131

-

Planlagt boligområde

FK26

3,8

0,25

Separat

68

3400

0

0

5

170

68

3570

FK10RU01

Planlagt boligområde

FK29

9,7

0,25

Separat

178

8900

0

0

5

445

178

9345

FK10RU01

Planlagt boligområde

FK30

0,8

0,35

Separat

16

800

0

0

5

40

16

840

FK10RU01

Planlagt boligområde

FK37

1,7

-

Spv

0

0

182

4550

5

227

182

4777

-

FK42

5,5

0,30

Separat

88

4400

0

0

5

220

88

4620

FK45RU01

Planlagt boligområde

FK43

1,4

0,35

Separat

120

6000

0

0

5

300

120

6300

FK45RU01

Planlagt boligområde

FK44

1,9

0,20

Separat

37

740

0

0

5

37

37

777

FK45RU01

Planlagt hytteby

FK45

2,1

0,10

Regnv

0

0

0

0

5

0

0

0

FK45RU01

Planlagt parkeringsareal

FK46

1,5

0,35

Separat

24

1200

0

0

5

60

24

1260

FK47RU01

Planlagt boligområde

FK47

2,5

0,30

Separat

43

2150

0

0

5

108

43

2258

FK47RU01

Planlagt boligområde

FK48

0,1

0,75

Separat

1

4

0

0

0

0

1

4

Privat
Lerbækken

Maskinhal, golfklub

Sum

31,3

578

27719

182

4550

1613

760

33882

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Planlagt institutionsområde
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BILAG 2: Udløbsskemaer
Udløb (Spildevandsplan 2012-2016)
I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer som følge af nærværende spildevandsplantillæg.
Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Lerbækken (plan):
Udløbsdata
Udløb

Type

Rensning

Oplandsdata
Bassin

Status

Deloplande

(m3)

Afløbsdata

Areal

Red. areal

Vandmængde

BOD

Total-N

Total-P

(ha)

(ha)

(m3/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

FK30RU01

SR

B

460

P

FK30

5,9

1,9

9.217

28

6

2,3

Privat
Lerbækken

SR

-

-

S+P

FK22

0,1

0,1

359

2

1

0,2

6,0

2,0

9.576

30

7

2,5

Sum

Kattegat (plan):
Udløbsdata
Udløb

Type

Rensning

Oplandsdata
Bassin

Status

Deloplande

(m3)
FK10RU01

Sum

SR

B

2.450

S+P

FK09, FK10, FK12,
FK16, FK17, FK18,
FK19, FK25, FK28,
FK29, FK31, FK32,
FK23, FK41

Afløbsdata

Areal

Red. areal

Vandmængde

BOD

Total-N

Total-P

(ha)

(ha)

(m3/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

92,2

25,7

125.766

393

95

32,7

92,2

25,7

125.766

393

95

32,7

Tabel 1: Nuværende udløb hvor der sker ændringer med nærværende spildevandsplantillæg /Spildevandsplan 2012-2016/.

Udløb (nærværende spildevandsplantillæg)
I tabel 2 fremgår udløbsdata for de nye regnbetingede udløb, som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Lerbækken (plan):
Udløbsdata
Udløb

Type

Rensning

Oplandsdata
Bassin

Status

Deloplande

(m3)

Afløbsdata

Areal

Red. areal

(ha)

1)

Vandmængde

BOD

Total-N

Total-P

(ha)

(m3/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

FK45RU01

SR

B

1.020

P

FK42, FK43, FK44,
FK45

11,0

2,2

10.807

32

8

2,7

FK47RU01

SR

B

500

P

FK46, FK47

4,0

1,0

4.946

15

3

1,2

Privat
Lerbækken

SR

-

-

S+P

FK48

0,1

0,1

323

2

1

0,2

15,1

3,3

16.076

49

12

4,1

Sum
1)

Inkl. hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Kattegat (plan):
Udløbsdata
Udløb

Type

Rensning

Oplandsdata
Bassin

Status

Deloplande

(m3)
FK10RU01

SR

B

2.450

Sum
1)

S+P

FK09, FK10, FK12,
FK16, FK17, FK18,
FK19, FK23, FK25,
FK26, FK28, FK29,
FK30, FK32, FK41

Afløbsdata

Areal

Red. areal1)

Vandmængde

BOD

Total-N

Total-P

(ha)

(ha)

(m3/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

92,2

25,9

126.728

396

95

33,0

92,2

25,9

126.728

396

95

33,0

Inkl. hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Tabel 2: Nuværende og fremtidige udløb som følge af nærværende spildevandsplantillæg.
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Side:

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse
med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn
Frederikshavn Forsyning (LAKN) har anmodet EnviDan om at vurdere kapaciteten af Vildersbæk i
forbindelse med afledning af overfladevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn, jf.
lokalplanforslag FRE.F.10.37.03.

1.

Undersøgelse

Der er i 2008 udarbejdet en kloakdispositionsplan for Palm City, hvor overfladevand fra det dengang
planlagte feriecenter blev planlagt afledt til hhv. Lerbækken mod nord og grøftesystemet Vildersbæk (status af kloakgrøft) mod syd.
Der er efterfølgende udarbejdet ny lokalplan (FRE.F.10.37.03), således at benyttelsen af området
ønskes ændret i forhold til 2008.
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Nedenstående figur 1 viser det nye lokalplanområde.

Figur 1. Illustrationsplan fra forslag til lokalplan FRE.F.10.37.03.

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal • DK-9000 Aalborg • Tlf.: +45 98 11 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 2 af 10

Der er gennemført nye hydrauliske beregninger for at undersøge kapaciteten af kloakgrøften Vildersbæk med de nye lokalplanoplande, hvilket er dokumenteret i det følgende.

2.

Beregningsforudsætninger

I det følgende redegøres for de data og modelforudsætninger, der ligger til grund for de udførte beregninger.

2.1

Opbygning af hydraulisk model

Udgangspunktet for modelopsætningen er en af Frederikshavn Forsyning leveret DANDAS-database,
der indeholder knude- og ledningsoplysninger. Ledningsinformation i form af brønde og ledninger fra
DANDAS-databasen importeres direkte ind i en Mike Urban database.

2.2

Hydrologisk reduktionsfaktor og sikkerhedsfaktor

Der er anvendt en global hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8, jf. forsyningens projekthåndbog. Ligeledes anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,57 indeholdende modelusikkerhed, klimatilpasning og fortætning.

2.3

Betragtede regnhændelse

I samråd med Forsyningen er det besluttet at tage udgangspunkt i to CDS-regn med en gentagelsesperiode på hhv. 1 og 5 år i forbindelse med modelleringen af afstrømningen i Vildersbæk systemet.
Ifølge Frederikshavn Forsynings funktionskrav (jf. Projektbog for kloakfornyelse, april 2010) skal følgende være opfyldt i forbindelse med dimensioneringen af nye regnvandssystemer eller ved øget
tilledning til eksisterende regnvandssystemer:



Max. opstuvning til rørtop (fuldtløbende rør) ved en statistisk 1-års CDS-regn.
Max. opstuvning til terræn ved en statistisk 5-års CDS-regn.
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De anvendte CDS-regn kan ses på nedenstående figur 2.

Figur 2. Graf med kunstige CDS regn.
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3.

Oplandsbeskrivelse

Spildevandsplanens oplande er benyttet for det planlagte lokalplanområde Golfparken.
Af figur 3 fremgår de nye og eksisterende planoplande med afstrømning til Vildersbæksystemet.

Figur 3. Oplandsbeskrivelse for de nye og eksisterende planområder med afstrømning af tag- og overfladevand til Vildersbæk-systemet.

De nye lokalplanoplande med planlagt afledning af regnvand (tag- og overfladevand) til Vildersbæksystemet er FK26, FK29(1), FK29(2) og FK30.
Oplandene FK22 og FK37 er planlagt spildevandskloakerede, og har derfor ikke afledning af regnvand til Vildersbæk.
Oplandene FK25, FK32 og FK41 er allerede udbyggede oplande med afledning af regnvand til Vildersbæk.
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FK28 er et planopland fra den tidligere Palm City lokalplan, som fortsat er aktuelt.
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4.

Bassiner på Vildersbæk-systemet

Umiddelbart opstrøms for Vildersbæk-systemets udløb i Rønnerhavnen (udløb FK10RU01) er der i
skovområdet ved Sindallund et eksisterende regnvandsbassin, der har til formål at udjævne regnvandsafledningen til Rønnerhavnen i tilfælde af større regnhændelser.
Regnvandsbassinet fremgår af nedenstående figur 4.

Figur 4. Placering af regnvandsbassinet i Sindallund. Bassinet er angivet med en stiplet, gul streg.

Sindallund-bassinet fungerer som et online bassin. Ifølge den tidligere spildevandsplan for Frederikshavn Kommune har bassinet et volumen på 4.900 m3. Ved en nærmere kontrol af detailtegningen
for bassinet samt luftfotos kan magasineringsvolumenet ikke bestemmes til mere end ca. 1.750 m3.
Tilløbet til bassinet er en ø1200 mm betonledning, mens afløbet er en ø900 mm betonledning. Den
store rørdimension i afløbet bevirker, at bassinet sjældent er i funktion.
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Længere opstrøms i regnvandssystemet er der ved Esbjerggade 8 (matr. 19g) yderligere et regnvandsbassinet med et magasineringsvolumen på ca. 700 m3.
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5.

Modelberegninger og resultater

For at belyse stuvningsniveauerne i Vildersbæk-systemet ved tilslutningen af lokalplanområdet, er
der modelleret fem scenarier. Nedenstående beskriver kort de fem scenarier:
1. Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s).
2. Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 og drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s).
3. Planberegning inkl. tilslutning af lokalplanområder og tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s).
4. Planberegning inkl. lokalplanområder, men uden tilslutning af drænvand fra Vildersbæk.
5. Planberegning inkl. lokalplanområder, uden drænvand fra Vildersbæk, men inkl. opdimensionering af ledningsstrækning 657593R-657586R i Skovlund (ca. 300 m ledning opdimensioneres fra ø900 mm til ø1200 mm).
6. Som planberegning nr. 5, dog med neddrosling af afløbet fra Sindallund-bassinet. Afløbet fra
bassinet neddrosles med en ø500 mm muffe indbygget i et bygværk med overløbskant.
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I afsnittene 7.1-7.6 er ovenstående 6 modelberegninger udført ved hhv. en 1-års CDS-regn og en 5års CDS-regn, og vist i form af stuvningsprofiler.
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6.

Udledningstilladelse for de berørte udløb

Der er to udløbsmuligheder for Vildersbæk-systemet. Det ene er hovedudløbet FK10RU01 til Rønnerhavnen. Derudover er der et fordelerbygværk i Sindallund-stien, der ved stor belastning giver
mulighed for overløb til udløb FK07RU01 (nord for Skansen).
De gældende udledningstilladelser for udløbene FK10RU01 (Rønnerhavnen) og FK07RU01 (nord for
Skansen) er baseret på en regnhændelse med en statistisk gentagelsesperiode på 1 år (n=1), og svarer til en intensitet på 110 l/s/ha:



Gældende udledningstilladelse for FK10RU01: 530 l/s (ved n=1).
Gældende udledningstilladelse for FK07RU01: 660 l/s (ved n=1).

De beregnede udledninger til Rønnerhavnen (FK10RU01) og udløbet nord for Skansen (FK07RU01) for
de fem beregningsscenarier er angivet i nedenstående tabel.
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Scenarie

FK10RU01
(n=1)

FK07RU01
(n=1)

[l/s]

[l/s]

1

Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s)

765

640

2

Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 samt
drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s).

785

640

3

Planberegning inkl. lokalplanområdet og tilslutning af
drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s)

855

640

4

Planberegning inkl. lokalplanområdet, men uden drænvand
fra Vildersbæk

810

640

5

Planberegning inkl. lokalplanområde, uden drænvand, og
opdimensionering (ø900 bt til ø1200 bt) af ledningsstrækning 657593R-657586R i Skovlund

860

640

6

Planberegning med ændret afløb fra bassin i Sindallund.
Variant af planberegning 5. med opdimensionering af ledningsstrækning i Skovlund.

530

640

I tabellen er de aktuelle max. vandmængder angivet i l/s. Værdier markeret med rødt, er hvor udledningstilladelserne ikke overholdes. Værdier markeret med grønt, er hvor udledningstilladelserne
er overholdt.
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7.

Resultater af modelberegninger

I følgende afsnit præsenteres resultaterne af modelberegningerne.
Resultaterne angives som længdeprofil af Vildersbæk fra udløbet i Rønnerhavnen til topstrækningen
i lokalplanområdet.
Iht. Forsyningens funktionskrav (jf. Projektbog for kloakfornyelse, april 2010) er der for hvert af
scenarierne foretaget to modelberegninger:
1. 1-års CDS regn hvor funktionskravet er max. opstuvning til rørtop, svarende til fuldtløbende
rør. Stuvningsniveauet er vist med en blå linje.
2. 5-års CDS-regn hvor funktionskravet er max. opstuvning til terræn. Stuvningsniveauet er vist
med en rød linje.
I den nedenstående beregningsprofiler er rørtop angivet med en sort linje og terræn med en grøn
linje.

Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s)
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7.1
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Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 og drænvand fra
Vildersbæk (+100 l/s)

7.3

Planberegning inkl. tilslutning af lokalplanområder og tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s)
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7.2
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7.4

Planberegning inkl. lokalplanområder, men uden tilslutning af drænvand
fra Vildersbæk

7.5

Planberegning inkl. lokalplanområder, uden drænvand fra Vildersbæk,
men opdimensionering af ledningsstrækning 657593R-657586R i Skovlund
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300 m ø1200 mm
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Som planberegning 7.5, men med neddroslet afløb (ø500 mm) i Sindallundbassin.
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7.6
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BILAG 4: Berørte matrikler
Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etablering af spildevandstekniske anlæg i
lokalplanområdet.
Ejerlav

Matrikel nr.

Flade, Frederikshavn Jorder

3k, 5q, 5r, 5s, 7a, 7mg, 8e, 8m, 16da, del af vejlitra 7000dø (Flade Engvej), del af 7000v (Bækvej),
samt alle parceller, der efter den 1. september 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Lerbæk Hgd, Elling

1fl, samt alle parceller, der efter den 1. september 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Nævnte matrikler fremgår endvidere af kortbilag 1 i lokalplan FRE.F.10.37.03.
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Lokalplan FRE.CE. 10.35.03 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for at
opføre en erhvervsbebyggelse i tilknytning til den eksisterende erhvervsbebyggelse inden for lokalplanområdet.
Lokalplanforslaget har været fremlagt i perioden fra den 24. april 2015 til
den 19. juni 2015. Der er ikke foretaget ændringer i den endeligt vedtagne
lokalplan i forhold til det offentliggjorte forslag.
Lokalplanen kan erhverves i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Henvendelser vedrørende lokalplanen kan rettes til Center for Teknik og
Miljø eller på mailsdressen tf@frederikshavn.dk
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Oversigtskort, der viser lokalplanområdets placering i bydelen.
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Lokalplan FRE.CE. 10.35.03 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejendommens ejer
om en tilbygning til områdets eksisterende erhvervsbebyggelse. Den østlige del af området er ved lokalplanudarbejdelsen bebygget. Bebyggelsen
huser dels møbelbutikken ”Heile” samt ”FRI Cykler”, der dog er flyttet fra
området.

Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen skal åbne mulighed for en forlængelse af den eksisterende
bebyggelse, således at der opføres erhvervsbebyggelse på lokalplanområdets vestlige del i samme stil som den eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet er delvis omfattet af lokalplan FRE.10.35.01.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der omfatter et areal på 8.992 m², er beliggende i byzone i den vestlige del af Frederikshavn, nord for Hjørringvej, ved Maigårdsvej. Området afgrænses med nord og vest af FFI’s fodboldanlæg og
mod syd og øst af Maigårdsvej.
Lokalplanområdet grænser op til allerede etablerede erhvervsområder.
Øst for lokalplanområdet ligger Maigårdscentret med butikker som ”Kvik”,
”Lydspecialisten” og ”Farveviften”. Syd for lokalplanområdet ligger butikker som ”Jysk”, dagligvarebutikken ”Kiwi”, benzinstationen ”Jet” og bilforhandleren ”Pedersen & Nielsen”.
Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse bebygget med er-

FFI’s fodboldbaner og klubhus beliggende nord for lokalplanområdet.

Maigårdscentret beliggende øst for lokalplanområdet.
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hvervsbebyggelse på den østlige del af lokalplanområdet. I tilknytning
hertil er der etableret interne veje og parkeringspladser. Den vestlige del
af lokalplanområdet er ubebygget og bære præg af nedrivning af tidligere
bebyggelse i området.

Den vestlige og ubebyggede del af lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Generelt giver lokalplanen mulighed for, at principperne fra den eksisterende bebyggelse samt parkering og vejforhold på den østlige del af lokalplanområdet videreføres til den vestlige del af lokalplanområdet.
Området kan ikke udstykkes yderligere, dog er der mulighed for at udstykke til tekniske anlæg som f.eks. pumpe- og tranformerstationer.
Ny bebyggelse skal opføres inden for et fastlagt byggefelt, der ligger 6.50
m fra lokalplanområdet nordlige grænse. Byggefeltet ligger 5.00 m parallelt med lokalplanområdets østlige grænse og har en bredde på 31,7 m.
Bebyggelsesprocenten er 50 for hver enkelt ejendom inden for området.
Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens udseende ved at
indeholde bestemmelser om farver og materialer for både facader og tage.
Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser for opsætning af skilte
for at sikre, at disse indpasses bedst muligt i bebyggelsens facader. Bestemmelserne omfatter både udseende og placering.
Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om de ubebyggede arealer,
herunder at der kan opsættes hegn mod FFI’s boldbaner ved lokalplanområdets nordlige skel. Dette kan bl.a. sikre bebyggelsen mod vildfarende bolde.
Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan komme til at se ud.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er beliggende i et område, der er udlagt til dagligvareog almindelige udvalgsvarebutikker. I henhold til kommuneplanens retningslinjer kan der alene etableres detailhandel inden for områder, der i
kommuneplanen er udlagt hertil. Lokalplanområdet er en del af aflastningscenter Hjørringvej Vest, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer både kan rumme almindelig detailhandel og detailhandelsbutikker,
der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme FRE.
CE.10.35 med en overordnet anvendelse som centerområde. Området skal
som helhed anvendes til center- og erhvervsformål som aflastningsområde for bymidten.
Der kan etableres dagligvarebutikker, almindelige udvalgsvarebutikker og
udvalgsvarebutikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.
Kommuneplanrammen fastlægger følgende maksimale butiksstørrelser:
• dagligvarebutikker op til 3.500 m²
• udvalgsvarebutikker op til 2.000 m²
• særlig pladskrævende udvalgsvarebutikker op til 7.000 m²
Området er beliggende i byzone, og der kan ifølge kommuneplanrammen
opføres bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på
10,5 m. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 50 % for den enkelte
ejendom. Ejendomme skal have en mindste grundstørrelse på 1.000 m²
eksklusiv vejareal.
Herudover fastlægger kommuneplanrammen, at der skal lægges vægt på
at opnå en god helhedsvirkning i området ved udformningen af facaderne
mod Maigårdsvej. Lokalplanområdet er beliggende i den midterste del af
rammeområdet. Kommuneplanrammen anfører, at den midterste del af
rammeområdet skal vejforsynes fra Maigårdsvej.
Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at de ikke virker
skæmmende.
Inden for rammenområdet er de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj 55-45-40, jf. afsnittet støjforhold.
Endelig fastlægger kommuneplanrammen bestemmelser for parkering.
Der skal således minimum etableres følgende:
• 1 p-plads pr. 30 m² butiksareal
• 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal, for særligt pladskrævende varegrupper,
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal eller 1 p-plads pr. 2 ansatte, for
øvrige erhverv,
• 10 cykelp-pladser pr. 750 m² bruttoetageareal ved dagligvarebutikker. Disse skal placeres ved butikkens kundeindgang.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som
vurderes at blive påvirket af planforslaget og der derfor ikke skal gennemføres en miljvurdering.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun
ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen omkring 2,7
km fra kysten. Området ligger bag eksisterende bebyggelse og kan ikke ses
fra kysten. Det vurderes at den planlagte bebyggelse på denne baggrund
ikke vil have nogen form for påvirkning af det visuelle kystmiljø.
Kulturmiljøer
Området er en del den gamle sogneby kaldet Flading, der kan dateres tilbage til 1100-talet. Sognebyen var en randby af tætliggende gårdanlæg
med lange smalle jordlodder spredt ud, så den gode og dårlige jord blev
ligeligt fordelt. Samlet vurderet er Sognefogedgården, Damsgård, Maigård
og Søndergård værdifulde rester af Flades gamle gårdbebyggelse.
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsmunder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren
kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske
Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder
økonomiske konsekvenser.
Detailhandel
Lokalplanen muliggør etablering af butikker i overensstemmelse med
kommuneplanen. Lokalplanområdet er en del af aflastningsområdet ved
Hjørringvej Vest, der skal aflaste Frederikshavn bymidte. I kommuneplanen føres et arealregnskab for de forskellige butikskatagorier for dette aflastningsområde.
Både syd og øst for lokalplanområdet ligger der forskellige former for erhverv. Området ligger ved Hjørringvej, der sikrer let adgang til og fra lokalplanområdet.
I området kan der etableres dagligvarebutikker, almindelige udvalgsvarebutikker og udvalgsvarebutikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper med de tidligere angivne butiksstørrelser. Inden for lokalplanområdet kan de forskellige butikskatagorier etableres i det omfang arealregnskabet giver mulighed for det.

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
12
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varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes det almene vandforsyningsselskab Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan
2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er:
- de østligste ca. 4300 m2 spildevandskloakeret, hermed menes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regnvand nedsives
eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes drænvand til det offentlige kloaksystem.
- den resterende vestlige del separatkloakeret, hermed menes, at regnog spildevand skal afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige
kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer i det separatkloakerede område tilsammen overstiger 30 % af det matrikulære areal, skal ejeren for
egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden. Frederikshavn
Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så
vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Støjbelastningen fra virksomheder inden for lokalplanområdet må ikke overstige
de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om ”Ekstern støj fra virksomheder”, Vejledning nr.
5/1984 eller senere udgave.
Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det
på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af
omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Virksomhederne placeres i en miljøklasse. Inden for lokalplanområdet kan
der etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3, dvs. virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller min13
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dre grad.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø skal kontaktes, hvis
man støder på forurening i forbindelse med gravearbejdet.

Maigårdsvej med lokalplanområdet i baggrunden.

Vejen langs lokalplanområdets nordlige grænse. I baggrunden ses Maigårdsvej og erhvervsbygninger.

Veje
Lokalplanområdet har tre vejadgange – en til offentlig vej ”Maigårdsvej”
og to til privat fællesvej ”Maigårdsvej 3-11”.
I lokalplanområdets nordøstlige hjørne er der indkørsel for varetransport i
overensstemmelse med eksisterende forhold. Varetransporten kan herefter følge en ensrettet intern vej langs lokalplanområdets nordlige og vestlige grænse. Denne private vej anlægges med en kørebanebredde på 3.50
m. Udkørslen sker i lokalplanområdets sydvestlige hjørne i overkørsel til
den private fællesvej Maigårdsvej 3-121. Der er ingen indkørsel fra den private fællesvej. Overkørslen til Maigårdsvej i lokalplanområdets sydvestlige
hjørne skal være ensrettet og kan derfor alene benyttes som udkørsel fra
lokalplanområdet.
Udkørslen i det sydvestlige hjørne kan desuden benyttes som udkørsel for
kundetrafik fra parkeringspladsen, der ligger langs en 7.50 m bred intern
vej i øst- vestgående retning ved lokalplanområdets sydlige grænse. Den
interne vej er således en integreret del af parkeringspladsen. Der er overkørsel til denne interne vej via Maigårdsvej. Den eksisterende udkørsel til
Maigårdsvej flyttes længere mod vest, når lokalplanområdets vestlige del
er udbygget.
Lokalplanområdets veje skal reserveres og anlægges som private veje.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af parkeringspladser
til både kunder, personale og busser/lastbiler. Der skal således etableres
minimum 500 m² parkeringsareal til busser/lastbiler samt som minimum
anlægges 1 personbilparkeringsplads pr. påbegyndt.
• 30 m² etageareal til butik,
• 50 m² etageareal til butik med særligt pladskrævende varegrupper
• pr. 2 ansatte eller 50 m² etageareal til øvrige erhverv
Blandt disse parkeringspladser skal der etableres 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser for hver 25 parkeringspladser, som etableres.
14
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Handicapparkeringspladserne skal etableres tæt på kundeindgangen højst 30 m gangafstand.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat

Foreløbig udkørsel fra lokalplanområdet. Overkørslen flyttes til lokalplanområdets sydvestlige hjørne, når lokalplanområdet er udbygget.

bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser
mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende Bygningsreglement, p.t. BR 10 og SBI anvisning 230.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser.
Handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan
der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
Frederikshavn: 1,45 m DVR90

Servitutter
På ejendommen matr.nr. 4a Flade, Frederikshavn Jorder er følgende servitutter lyst pr. 20.01.2010.
1. Byplanvedtægt nr. 68, tinglyst 17.10.1977
2. Dok om oversigt mv, tinglyst 21.01.1980
3. Lokalplan nr. 10.35.01, tinglyst 12.10.2007
4. Dok om videresalg, tilbageskødning mv, tinglyst 08.08.2008
5. Dok. om skilt, tinglyst 15.03.2011
Ad 1 og 3) . Lokalplan FRE.CE.10.35.03 erstatter byplanvedtægt nr. 68 og lokalplan nr. 10.35.01, hvorfor de aflyses efter vedtagelsen af lokalplan nr.
FRE.CE.10.35.03 for så vidt angår det område, der er omfattet af den aktuelle lokalplan.
Ad 2) Dok. om oversigt vedrører et oversigtsareal i forhold til overkørslen
til det tidligere gårdanlæg Maigård. Maigård er i dag nedrevet og eksiste15

Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.CE. 10.35.03

rer ikke længere, hvorfor den tinglyste servitut om oversigt i forhold til
ind- og udkørsel i forbindelse med Maigård ikke længere er aktuel. Servitutten bør aflyses.
Ad 4) Dok. om videresalg, tilbageskødning mv. vedrører forbud mod videresalg så længe ejendommen er ubebygget samt Frederikshavn Kommunes pligt til at tilbyde og eventuelt tilbageskøde ejendommen til Frederikshavn Kommune, hvis ikke ejendommen er bebygget inden for to år fra
overtagelsesdatoen. Endelig indeholder deklarationen bestemmelse om,
at omkostninger i forbindelse med hegning mod kommunale ejendomme
alene tilfalder ejeren af matr.nr. 4a Flade, Frederikshavn jorder. Deklarationen er ikke i konflikt med lokalplanen.
Ad 5) Vedr. skilt opsat i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet. Servitutten er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• L okalplan FRE.10.35.01 , ”Erhvervsområde, Maigårdsvej 11, Frederikshavn”, aflyses i sin helhed. Da lokalplan FRE.10.35.01 alene
omfatter dele af lokalplanområdet og bestemmelserne vedr. bl.a.
vejadgang og byggefeltets udstrækning ikke er i overensstemmelse med lokalplan FRE.CE.10.35.03.
•B
 yplanvedtægt nr. 68, Flade Engvejkvarteret aflyses for den del af
planen, der omfatter lokalplanområdet. I byplanvedtægt nr. 68 er
lokalplanområdet beliggende inden for zone IV, hvor anvendelsen
skal være til offentlige formål som idræt, legeplads, institutioner,
arealer reserveret til støjafskærmning mod omfartsvejen og lignende. Da anvendelse ikke er i overensstemmelse med ønskerne
for lokalplanområdet aflyses byplanvedtægten for den del, der
vedrører lokalplanområdet.
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Lokalplanbestemmelser
Udvalgsvarer er varer, der bliver
ved med at eksistere samtidig
med brugen, og som først går
til grunde efter nedslidning over
en længere periode. Udvalgsvarer er f.eks. bøger, møbler, beklædning og hårde hvidevarer.
Butikker, der sælger dagligvarer, betragtes som dagligvarebutikker, herunder også varehuse som har et betydeligt salg
af udvalgsvarer.

Særlig pladskrævende varer er
jf. planlovens § 5n, stk. 1, nr. 3:
Biler, lystbåde, campingvogne,
planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus,
sten- og betonvarer samt møbler, jf. Planlovens § 11e, stk. 7.

Til bruttoetagearealet til detailhandel medregnes alle arealer,
der anvendes til butiksformål,
herunder salgsarealer, lagre,
overdækkede varegårde, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv. efter reglerne i bygningsreglementet.
Kældre, der anvendes til ovennævnte, medregnes uanset deres højde i forhold til det omgivende terræn. Ved beregningen
af bruttoetagearealet kan der til
den enkelte butik fradrages op
til 200 m² til personalefaciliteter.
Til bruttoetagearealet for butikker med særlig pladskrævende
varer skal kun medregnes arealer, som anvendes til detailhandel eller er en forudsætning for
detailhandelsfunktionen. Værkstedsarealer, lagre, kontor- og
personalefaciliteter mv. medregnes kun i det omfang, disse
arealer anvendes til klargøring,
administration og salg fra butikken.

I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj.2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at området kan anvendes til center- og erhvervsformål,

1.2

 t der skabes mulighed for etablering af detailhandelsbutikker,
a
administrations- og servicevirksomheder inden for området,

1.3

 t sikre en hensigtsmæssig vejadgang og tilstrækkelig parkering
a
inden for lokalplanområdet.

2.

Område og zonestatus

2.1

L okalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr.nr 4a Flade, Frederikshavn Jorder samt alle parceller, der efter den 1. maj 2015 udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse


3.1

L okalplanområdet må kun anvendes til center- og erhvervsformål,
herunder detailhandelsbutikker, benzinanlæg, administration og
servicevirksomheder.

	Byrådet kan tillade andre erhvervstyper, såfremt de ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne.
3.2

I lokalplanområdet kan der etableres dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, der forhandler almindelige udvalgsvarer og
udvalgsvarebutikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper i det omfang arealregnskabet for aflastningsområdet på
Hjørringvej giver mulighed for det.
	
3.3
Der kan inden for lokalplanområdet etableres dagligsvarebutikker
med en størrelse på op til 3500 m², udvalgsvarebutikker med en
størrelse op til 2000 m² og butikker der forhandler særlig pladskrævende udvalgsvarer på op til 7000 m²
3.4

Der kan etableres virksomheder inden for virksomhedsklasse 1-3.

3.5

Der må ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet.

3.6

Der kan etableres tekniske anlæg til områdets forsyning.
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4.

Udstykning

4.1

Området må ikke udstykkes yderligere.

	Ejendomme til tekniske anlæg kan dog udstykkes, så grunden ikke
er større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

5.

Bebyggelsens placering og omfang

5.1

 y bebyggelse, tilbygninger og ombygninger skal placeres inden
N
for byggefeltet, som er vist på kortbilag 2.

5.2

 ebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstiB
ge 50 %.

5.3

 ygninger må maks. opføres i 2 etager og med kælder med en
B
maks. højde på 1,25 m over terræn.

5.4

Ingen del af bygningens ydervæg eller tag må være hævet mere
end 10,5 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner
er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6.

Bebyggelsens udseende

6.1

 ebyggelse inden for lokalplanområdet skal fremstå ensartet med
B
hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.

6.2

V ed nybyggeri, tilbygning og ombygning skal der lægges vægt på,
at der opnås en god helhedsvirkning, herunder specielt facadens
udformning mod Maigårdsvej.

6.3

Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller males i farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den
klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet
på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006. Se bilag A.

6.4

Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset, vandskuret,
træ, transparent glas eller beton, herunder beton med fritlagt
overflade.

6.5

 indre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan
M
udføres i andre materialer end facadematerialerne, fx træ, zink
eller glas, såfremt materialerne medvirker til at fremme den arkitektoniske kvalitet i området.

6.6

Tekniske installationer så som ventilation, kompressorer og lignende må ikke opføres som selvstændige bygninger, men skal
indarbejdes i eller i tilknytning til hovedbygningerne, således at
de tilpasses omgivelserne bedst muligt.

6.7

T il tagbeklædning må kun anvendes tegl, betontagsten, zink, skifer eller tagpap. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende
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tagmaterialer.

F
rederikshavn Kommune vil
gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor
opfordres disse til at kontakte
kommunen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes
og opsættes.

6.8

Skilte skal have facademur omkring hele skiltet.

6.9

S kilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning.

6.10

S kiltningen skal opsættes parallelt med bygningsfacaden i vandrette eller lodrette linier.

6.11

Der må ikke skiltes på tage.

6.12

Skiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer
uden brug af baggrundsplade. Der må ikke opsættes lyskasser.

6.13

S kiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske
udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis
dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer,
gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.

6.14

 må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som fx lyDer
saviser eller animerede reklamer.

6.15

 elysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikB
ke virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og ulempe
for denne.

6.16

 od Maigårdsvej kan der opstilles én pyloner for områdets virkM
somheder. Pylonen må maks. være 8.00 m høj.

	Pylonen må ikke etableres på arealer, hvor den kan hindre gode
oversigtsforhold for trafikken.
6.17

Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes fuldt ud.

6.18

 er skal sikres facadepiller ved udstillingsvinduer i stueplan, så
D
hele facadens materiel og farve er synlig fra sokkel til tagflade.
Vinduerne må altså ikke spænde over hele facadelængden.

7.

Ubebyggede arealer

7.1

 bebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignenU
de gives et ordentlig udseende.

	Veje, torve og p-pladser samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende
Bygningsreglement, p.t. BR 10 og SBI anvisning 230.
For yderligere oplysninger kan
der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat
under Frederikshavn Kommunes
Handicapråd.

7.2

 arkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele loP
kalplanområdet.

7.3

Der må ikke opføres hegn i skel mod Maigårdsvej.
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7.4
7.5

 od fodboldbanen mod nord må der opsættes trådhegn i skel
M
med en højde op til 5.00 m.
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer
ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

7.6

 er skal etableres et passende udendørs opholdsareal for ansatte
D
i områdets erhvervsvirksomheder.

7.7

 dendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
U
i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.8

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.9

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de
ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

7.10

 -båse, veje, stier og fortove skal hver for sig udføres i materialer,
P
der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.

8.

Veje, stier og parkering

8.1

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Maigårdsvej i princippet ved punkterne A og D som vist på kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse
med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur. Alle veje i lokalplanområdet er private veje.

8.2

V aretransport skal ske via vej A-B-C som vist på kortbilag 2. Vejen
skal være ensrettet med indkørsel ved pkt. A og udkørsel ved pkt.
C. Vej A-B-C skal udformes så lastbiler kan manøvre på arealet.

8.3

 vrig trafik til og fra lokalplanområdet skal ske via vej C-D-E med
Ø
ind og udkørsel ved eksisterende overkørsel til Maigårdsvej markeret med D på kortbilag 2. Udkørsel kan ske både ved pkt. C og D.

8.4

Den eksisterende vestlige udkørsel til Maigårdsvej flyttes til pkt. C.

8.5

8.6

Lokalplanområdets veje reserveres private veje med følgende 		
bredde:
• Vejen A-B-C................. 3.50 m (kørebanebredde 3.50 m)
• Vejen C-D-E.................. 7.50 m (kørebanebredde 7.50 m)
Der anlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2.

	I lokalplanområdet skal der minimum anlægges 500 m² parkering til busser/lastbiler samt minimum 1 personbilparkeringsplads
pr påbegyndt.
• 30 m² etageareal til butik,
• 50 m² etageareal til butik med særligt pladskrævende varegrupper
• pr. 2 ansatte eller 50 m² etageareal til øvrige erhverv
8.7
20

F or hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser.

Lokalplan FRE.CE. 10.35.03 ● Lokalplanbestemmelser

	
Der skal etableres handicapparkering tæt på indgang. Ideelt i
højst 30 meters gangafstand.
8.8

Der skal i forbindelse med nyetablering eller omdannelse af
eksisterende butikker etableres et tilstrækkeligt antal
cykelparkeringspladser svarende til 10 pladser pr 750 m²
bruttoetageareal. Cykelparkeringspladserne skal etableres i
umiddelbar nærhed af kundeindgangen.

9.

Tekniske anlæg

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

T ekniske anlæg som ventilation, kompressorer og lignende må ikke opføres som selvstændige bygninger, men skal indarbejdes i
hovedbygningen.

9.3

T ransformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens afsnit 3 om anvendelse samt afsnit
6 om bebyggelsens udseende.

9.4

 y bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af
N
fjernvarme.

9.5

 y bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet efter FredeN
rikshavn Kommunes anvisninger.

10.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
N
det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.2

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
N
som anført under lokalplanens punkt 8.6 - 8.8.

11.

Lokalplan og byplanvedtægt

11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.CE.10.35.03 ophæves lokalplan FRE.10.35.01, ”Erhvervsområde, Maigårdsvej 11, Frederikshavn”, tinglyst 12.10.2007, i sin
helhed.

11.2

V ed den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.CE.10.35.03 ophæves byplanvedtægt nr. 68, Flade
Engvejkvarteret, tinglyst 17.10.1977, for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.CE.10.35.03.
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12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1

 år lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejenN
domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

12.2

 yrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis disB
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12.3

I lokalplanens § 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.

22

Lokalplan FRE.CE. 10.35.03 ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Frederikshavn byråds
Plan- og miljøudvalg den 14. april 2015 i henhold til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit S. Hansen			
borgmester			

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Frederikshavn byråds Plan- og miljøudvalg den 18. august 2015 i henhold til planlovens § 24. Der er ikke foretage ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.
På byrådets vegne

Birgit S. Hansen			
borgmester			

Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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Offentliggørelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside fredag den 28. august 2015.
Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE.10.35.03
Frederikshavn Byråds Plan- og Miljøudvalg har den 18. august 2015 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt.
Planen omfatter et areal beliggende nord for Hjørringvej ved Maiggårdsvej i Frederikshavn Der er ikke foretaget
ændringer i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte forslag.
Retsvirkning
Ejendomme, der er omfattet af planerne, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med
planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen indberettes til www.plansystemdk.
dk.
Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres tilvejebringelse. Der
kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planerne. Det er kun de, der har retlig interesse i planerne, der kan
klage.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.
borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Her kan du se planerne
Planerne kan ses digitalt i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og på kommuneplan 2009-2020 http://frederikshavn.odeum.com.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for opførelse af åben lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.
Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B.05.10.02 til offentlig debat i perioden fra den 29. maj 2015 til den 24. juli 2015. I denne periode var
det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Der er ikke modtaget indsigelser, som har afstedkommet ændringer i lokalplanen.
Lokalplanen udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby
eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frederikshavn.dk
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk
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Her ses lokalplanområdets placering i Skagen.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold og
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om
opførelse af åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at
imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav
boligbebyggelse. Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på
mindst 700 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Bebyggelsesprocenten
må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og bebyggelsen kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde må
ikke overstige 7.5 m målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene og antenner
er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på den interne private fællesvej benævnt A-B-C på kortbilag 2.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udseende som i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende boligområde øst for lokalplanområdet. Herved søges der sikret en god harmoni i området.

Her ses boligerne øst for lokalplanområdet.

Facader og gavle skal fremstå som pudset eller vandskuret. Garager, carport, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog i stedet udføres som
trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Pudsede og
vandskurede facader og gavle skal gives farven hvid, okkergul, oxydrød
eller engelsk rød, mens soklen skal fremstå som cement uden tilsat farve
eller sort. Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding
heraf, herudover kan træværk gives de røde farver inden for jordfarveskalaen.
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 42 og 45 grader. Tage må ikke udføres som helvalm og/eller med udhæng, hverken i gavl eller facade. Tagbeklædningen må kun være røde
vingetegl i normale danske former. Garager, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger kan dog beklædes med sort tagpap i stedet. Der må ikke
opsættes solfangere på tegltage.
9
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Skorstene skal opføres som murede skorstene, der enten males hvid eller
overfladebehandles som bygningens facademur.
Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygningssider og den forreste, lodrette flade skal placeres i tagfladens nedersted
halvdel. Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige
en tredjedel af hver enkelt tagflades længde. Kvistgavle og kvistsider skal
fremtræde med glatte sider.
På de ubebyggede arealer må der ikke ske oplagring uden for bygninger
eller afskærmede arealer. Fritidsbåde, campingvogne, køretøjer over 2500
kg og uindregistrede køretøjer må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Hegn i skel skal være levende hegn.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og må ikke føres på facader. Udvendige antenner, paraboler og andet
sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.
Herudover indeholder lokalplan bestemmelse om oprettelse af en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 6000 m², er beliggende i byzone i den nordøstlige del af Skagen. Området ligger umiddelbart syd for Bøjlevejen i et
ubebygget område. Ejendommen grænser mod vest og nord op til ubebyggede arealer. Området vest for lokalplanområdet er beskyttet som mose/eng i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. De ubebyggede arealer
nord for lokalplanområdet er op mod Bøjlevejen registeret som hede i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Syd for lokalplanområdet ligger
den offentlige vej Cronborgvej mens området mod øst grænser op til den
private fællesvej Guldmajsvej. Øst for Guldmajsvej ligger et boligområde
med åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet set fra det sydøstlige hjørne ved skæring mellem Cronborgvej og Guldmajsvej.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplanens retningslinjer udpeger lokalplanområdet som et naturområde. I naturområder skal hensynet til natur- og landskabsinteressser
varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. Lokalplanområdet grænser op til et areal udpeget som mose, mens der nordvest for
lokalplanområdet ligger et stort areal udpeget som hede.
Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende i et
område registreret som særligt værdifuldt landskab, hvor byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.
Kommuneplanens retsningslinjer anfører, at skovtilplantning er uønsket
inden for lokalplanområdet. Udpegning er begrundet i et ønske om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier mv. for tilplantning.
Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for støjkonsekvensområdet for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6,
Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.2 km fra skydebanen. Arealer beliggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de
konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænseværdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er
en pistolskydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør.
Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset,
både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen
ikke giver anledning til gener i området.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme
SKA.B.05.08 med områdenavn ”Cronborgvej”. Inden for kommuneplanramme SKA.B.05.08 kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener
for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres. Grundstørrelsen skal være minimum 400 m² ekskl. vejarealer.
Kommuneplanrammen fastlægger området som byzone. Dette er dog en
fejl for lokalplanområdet, da arealet aldrig er overført til byzone ved lokalplan. Lokalplanområdet er derfor retteligt beliggende i landzone.
Kommuneplanrammen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i maksimalt 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 og grundstørrelsen skal være minimum
400 m² ekskl. vejarealer. Der skal udlægges opholdsareal svarende til minimum 100 % af etagearealet.
Kommuneplanrammen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Nye bygninger skal således opføres som minimum energiklasse 1, jf. BR08. Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange
og altantrapper over terræn må ikke etableres. Herudover fastlægges at
udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr ikke
må opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg.
Solfangere må ikke opsættes på tegltag.
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Der skal anlægges mindst 1½ P-plads pr bolig, der placeres på egen grund.
Erhvervskøretøjer, der ved størrelse, støj og emission kan virke generende
for omgivelserne må ikke parkeres inden for kommuneplanrammeområdet.
Kommuneplanrammen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen i forhold til anvendelse, hvor lokalplanen fastlægger en anvendelse til åbenlav i modsætning til kommuneplanrammens tæt-lav. Der er lavet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med
kommuneplanen ved at overføre lokalplanområdet til den eksisterende
kommuneplanramme SKA.B.05.10. Der ændres ikke på kommuneplanrammens bestemmelser. Der er alene tale om en rettelse af kommuneplanrammens udstrækning. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig
med lokalplanen.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette
begrundes med at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive
påvirket af lokalplanforslaget.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen midt mellem østog vestkysten. Der er ca. 1.5 km til kysten. Lokalplanområdet fugerer som
huludfyldning med bebyggelse mod både syd, øst og vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdets bebyggelse vil virke som en integreret del af
byen. Lokalplanen har således ingen negativ visuel påvirkning af kysten
og vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for kystnærhedszonen.
Med vedtagelsen af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet fra
landzone til byzone. Lokalplanområdet ligger i forbindelse med eksisterende bebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Brovandeskolen, mens
der syd og øst for omårdet ligger boligbebyggelse. Udbygning af lokalplanområdet er således en naturlig videreførelse af Skagen by.
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet grænser op til et område udpeget som mose i henhold
til Naturbeskyttelseslovens § 3. Frederikshavn kommune har besigtiget
området i forbindelse med opstart af lokalplanudarbejdelsen. Det er ved
besigtigelsen konstateret, at lokalplanområdet ikke er omfattet af udpegning som mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Aktiviteter inden for lokalplanområdet må ikke medføre ændringer i tilstanden af mosearealet.
Bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at påvirke det udpegede moseareal. Realisering af lokalplanen forudsætter ikke
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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Vandløb / grøft
I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger der en grøft. Udnyttelse
af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 kan medføre, at
den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges, jf. kortbilag 2.
Grundvand
Der er høj grundvandsstand inden for lokalplanområdet. For at sikre bebyggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, herudover skal bygherre i forbindelse
med byggesagen redegøre for, hvordan grundvandsproblematikken påtænkes løst. En mulighed kan være etablering af omfangsdræn som et
supplement til den hævede sokkelkote.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger
må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes
til det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt
Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 medfører, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
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Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der
skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til
grundvand, arealanvendelsen mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats
over for forureningen være påkrævet.
Veje
Lokalplanområdet får vejadgang til den offentlige vej Guldmajsvej. Vejadgangen til lokalplanområdet sker i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Inden for lokalplanområdet udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej,
der skal etableres med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.
Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlægges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrugtagning af ejendommen.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune

Cronborgvej. Lokalplanområdet anes til højre i billedet.

Guldmajsvej. Lokalplanområdet anes til venstre i billedet.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet trafikforsynes med kollektiv trafik via Skagen Station,
hvor Skagensbanen kører mellem Frederikshavn og Skagen. Skagen Station ligger knap 2 km fra lokalplanområdet.
Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
• Skagen: 1,38 m DVR90
Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en
minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er dermed overholdt.
Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af lokalplanen forudsætter NaturErhvervsstyrelsens ophævelse
af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
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Lokalplan SKA.B.05.10.02 ● Lokalplanredegørelse

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ved lokalplanens udarbejdelse var følgende servitutter lyst på ejendommen:
1. Dok om forbud mod opførelse af bygninger mv., tinglyst 25.08.1993
2. Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst
05.01.2007
3. Dok om tilslutningspligt mv til kollektiv varmeforsyning, tinglyst
08.03.2007
Ad 1) Dokumentet knytter sig til ejendommen som landbrugsejendom
uden beboelse. Dokumentet fastsætter nogle bestemmelser for bebyggelse og ejerskifte for ejendommen. Dokumentet vedrører restejendommen,
men ikke lokalplanområdet, når lokalplanen er vedtaget.
Ad 2) Dokumentet vedrører ekspropriation til anlæg af sidevej til Cronborgvej. Dokumentet kan aflyses på begæring af vejbestyrelsen (Frederikshavn Kommune)
Ad 3) Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet eller restejendommen.
Dokumentet vedrører i stedet ejendommene øst for lokalplanområdet.
Dokumentet bør aflyses på ejendommen matr.nr. 80a Skagen Markjorder.
Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at området kan anvendes til boligformål (Helårsboliger).

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
del af matr.nr 80a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter
den 29.05.2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Området ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige
vedtagelse til byzone.

3.

Arealanvendelse

3.1

Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til
helårsbeboelse.

3.2

Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

3.3

Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som
almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:
At der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen
At ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer
karakter af bolig
At den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

4.

Udstykning

4.1

Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700
m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag 2.

4.2

Bygninger til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.
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5.

Bebyggelsens placering og omfang

5.1

Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte
ejendom.

5.2

Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.3

Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 7,5 m. Facadehøjden må højst være 4 m målt til det sted, hvor ydervæg og tagflade mødes. Højderne måles fra et fastlagt niveauplan. Skorstene
og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4

Garager, carport, udhuse og lignende inden for 2,5 m fra skel skal
følge bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde.

5.5

Bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på adgangsvejen A-B-C, jf. kortbilag 2. Garage, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger er undtaget.

5.6

Boligbebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 2,5
m DVR90.

6.

Bebyggelsens udseende

6.1

Facader og gavle skal fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxydrød eller engelsrød.
Træværk skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af
disse eller de røde farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret
og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

6.2

Facader på beboelsesbygninger skal fremstå som pudset eller
vandskuret.

6.3

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal
fremstå med pudset eller vandskuret facade og gavle eller med
trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning af 5”
brede brædder.

6.4

Sokler skal fremstå som cement uden tilsat farve eller sorte.

6.5

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
på mellem 42 og 45 grader.

6.6

Tage må ikke udføres med halvalm.

6.7

Tage må ikke udføres med udhæng, hverken i gavl eller facade.
Der kan afsluttes med muret gesims med et største fremspring på
21 cm.

6.8

Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl i normale danske
former.
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Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog
beklædes med sort tagpap. drivhuse kan udføres med tagbeklædning af glas.
6.9

Der må ikke opsættes solfangere op på tegltage.

6.10

Skorstene skal placeres i kippen eller i tagfladen mindst tre tagsten fra kip eller udvendige bygningssider.

6.11

Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvid eller
overfladebehandles som bygningens facademur.

6.12

Kviste skal placeres mindst tre tagsten fra kip eller udvendige
bygningssider og den forreste, lodrette flade skal placeres i tagfladens nederste halvdel.

6.13

Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige
1/3 af hver enkelt tagflades længde.

6.14

Kvistgavle og -sider skal fremtræde med glatte sider f.eks. zink eller glas.

7.

Ubebyggede arealer

7.1

Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m.

7.2

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden
for lokalplanen i øvrigt kan må der i en afstand af op til 5 m fra
nye bygninger foretages større terrænreguleringer for at tilpasse
fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. § 5.6.

7.3

Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller afskærmede arealer.

7.4

Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer
må ikke finde sted.
Større både, køretøjer over 3500 kg og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer, fællesarealer, på
veje eller i indkørsler.

8.

Veje, stier og parkering

8.1

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Guldmajsvej i princippet som vist kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af
den endelige vejstruktur.

8.2

Boligvejen A-B-C, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en
bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst
5,5 m.
Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
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vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje indenfor lokalplanområdet.
8.3

Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser pr bolig inden
ibrugtagning af ejendommen. Parkeringspladserne skal anlægges
på egen grund.

9.

Tekniske anlæg

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på
facader.

9.3

Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.

9.4

Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles
antenneanlæg.

9.5

Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre
bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet
for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles
for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.6

Bebyggelsen skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet
efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7

Lokalplanområdet skal sikres mod oversvømmelser.

10.

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af
den enkelte forening fastsættes af Frederikshavn Kommune.

10.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, belysning og fællesanlæg. Drift og vedligeholdelse af veje skal
følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.

10.4

Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn
Kommune kræver det.
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11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.3.

12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

12.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12.3

I lokalplanens punkt 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse.
For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet
efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og
efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 20.05.2015 i henhold til
planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Økonomiudvalget har den 09.09.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester
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Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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Målforhold 1:3000
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Kortbilag 2
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Bilag: 7.2. - KPT.09.83 (PMU18.08.15).pdf
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 127680/15

Kommuneplantillæg nr. 09.83
Boligområde ved Guldmajsvej
Bøjlevejen

Guldmajsvej

Cronborgvej
rsvej
Mjølne

j
Moseve
Nedre

August 2015

DDO, Copyright COWI

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og
Miljø, Frederikshavn Kommune i
samarbejde med Landinspektørfirmaet
LE34. August, 2015.
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Kommuneplantillæg nr. 09.83

Rammeområdenr.

SKA.B.05.10

Områdenavn

Cronborgvej/Guldmajsvej

Overordnet anvendelse

Boligområde

Anvendelse

Helårsboliger (åben-lav) med tilhørende
kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker
til områdets forsyning samt erhverv, der
kan foregå uden gener for omgivelserne
og uden, at boligområdets karakter ændres.

Spillehaller

Der kan ikke etableres spillehaller med
gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus

Byzone og landzone

Fremtidig zonestatus

Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 30 %

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 1,5 etage
Maks. 7,5 meter
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Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været offentlig bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene
byrådet, der beslutter, om bygningen må
nedrives eller skal bevares. Registrering
af bygningernes bevaringsværdi kan ses i
det centrale register: www.kulturarv.dk.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende bygningsreglement. P.t. min. energiklasse
2015.
Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn må ikke etableres.
Udvendige antenner, paraboler og andet
sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang
til fælles antenneanlæg.

Grundstørrelse

Mindst 700 m². Ved dobbelthuse mindst
500 m². Grundstørrelser er angivet ekskl.
vejarealer.

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Opholdsarealer skal udgøre mindst
100 % af etagearealet

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Ingen bestemmelser.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83 vedtages til fremlæggelse i perioden fra den 29.05.2015 til den 24.07.2015.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

Michael Jentsch
kommunaldirektør

Kommuneplantillæg nr. 09.83 er endeligt vedtaget den 09.09.2015.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

Michael Jentsch
kommunaldirektør
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 123514/15

Takstblad for 2016

Frederikshavn Affald A/S

Takstblad for år 2016
Eventuelle tal i parentes udtrykker den tilsvarende sats for 2015, satsen er kun
vist hvor der er sket ændring.

Miljøanlæg Ravnshøj:
Modtagelse af affald
AFFALDSTYPE

Behandlingspris

Kr./ton
Affalds- Ialt ekskl
afgift
moms

Ialt inkl
moms

Deponeringsområde
Ikke brændbart alm. deponeringsaffald:
(affald til celle for blandet affald samt celle for
mineralsk affald (eternit):

Sorteret
Usorteret

400,00
1.000,00

475,00
475,00

875,00
1.475,00

1.093,75
1.843,75

Genbrugsområde
Blandet beton og tegl til nedknusning
Rent beton og sten til nedknusning
Rene murbrokker til nedknusning
Asfalt til nedknusning
Bygningsaffald til sortering
Haveaffald til kompost
Grene og trærødder (egnet til biomasse)
Husdyrgødning til kompost
Vandløbsgrøde til kompost

70,00
60,00
60,00
60,00
165,00
150,00
0,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,00
60,00
60,00
60,00
165,00
150,00
0,00
150,00
150,00

87,50
75,00
75,00
75,00
206,0
187,50
0,00
187,50
187,50

Specialdeponi og specialbehandling
Olieforurenet jord til specialdepot
Olieforurenet jord til behandlingsplads

400,00
450,00

0,00
0,00

400,00
450,00

500,00
562,50

Salg af genbrugsmaterialer
AFFALDSTYPE
Nedknust beton og sten
Nedknust tegl
Kompostjord
Kompostjord, finsorteret

Kr./ton
Ekskl. moms
50,00
25,00
48,00
80,00

Inkl. moms
62,50
31,25
60,00
100,00

FORBRÆNDINGSANLÆG Frederikshavn og Skagen
Modtagelse af brændbart affald

Affaldstype

Kr. pr. ton
Pris incl. moms

Behandlingspris excl. moms
(incl. forbrændingsafgifter)

Dagrenovation

470,00

662,50

Øvrigt brændbart affald under
1 meter (Skagen under 0,5 m)

430,00

612,50

Brændbart affald til neddeling

680,00

925,00

(Sorteret brændbart storaffald
over 1 m (Skagen over 0,5m))

Affald til videreforarbejdning
Affaldstyperne behandles hos eksterne affaldsbehandlere. Prissætningen omfatter et håndteringstillæg til
Frederikshavn Affald A/S med tillæg af aktuel dagspris for behandling.

AFFALDSTYPE

Planglas og autoruder

Diverse ordninger og gebyrer
Erhvervskort til genbrugspladserne:
(prisen gælder pr. køretøj)
”Grønt” kort kun genanvendeligt affald
”Gult ” kort – normal mængde ca. 4 ton/år
”Rødt” kort – stor mængde op til 10 ton/år
Vejning af køretøjer til syn

Håndtering

50,00

Kr./ton
Dagspris I alt ekskl
moms

(200,00)

I alt inkl
moms

250,00

312,50

Beløb ekskl.
moms
950,00
2.350,00
4.700,00

Beløb inkl. moms

110,00

137,50

1,187,50
2.937,50
5.875,00

RENOVATION – Frederikshavn Kommune’s afregningspris overfor Frederikshavn Affald A/S
Priserne er inkl. håndtering af affald.
Renovationstype

Sække
Renovation, helårshuse

Afregningspris ekskl.
moms

880,00 (900,00)

Renovation, helårshuse 14-dagstømning
Renovation, sommerhuse
Containere
140 liter ugetømning
240 liter ugetømning
400 liter ugetømning
600 liter ugetømning
800 liter ugetømning
140 liter 14 dags-/sæsontømning
240 liter 14 dags-/sæsontømning
400 liter 14 dags-/sæsontømning
600 liter 14 dags-/sæsontømning
800 liter 14 dags-/sæsontømning
5 m3 molokcontainer (pris pr. tømning)

Andre ydelser renovationstype

Ekstrasække
Abonnement, storcontainere pr. md.
Tømning, hejseladscontainer
Tømning vippecontainere
Gebyr for ændring af renovation

500,00
500,00

1.100,00 (1.110,00)
1.620,00 (1.630,00)
2.060,00(2.070,00)
2.570,00 (2.690,00)
2.970,00 (3.160,00)
640,00 (650,00)
900,00 (910,00)
1.120,00 (1.130,00)
1.380,00 (1.440,00)
1.580,00 (1.670,00)
520,00 (530,00)

Afregningspris
inkl. moms

1.100,00
625,00
625,00

1.375,000
2.025,00
2.575,00
3.212,50
3.962,50
800,00
1.125,00
1.400,00
1.725,00
1.975,00
650,00

Afregningspris ekskl. Afregningspris
moms
inkl. moms

24,00
210,00
480,00
250,00
100,00

30,00
262,50
600,00
312,50
125,00

Bilag: 9.1. Miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2014-2024 for Frederikshavn
Kommune.
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 121510/15

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 – 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 – 2024 for Frederikshavn
Kommune
Lov om miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at
der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse vurderes at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Ifølge loven skal forslag til affaldsplaner som udgangspunkt miljøvurderes, idet affaldsplaner omhandler
indsamling og bortskaffelse af affald i hele kommunen, og derfor typisk fastlægger rammer for kommende
fysiske anlægsarbejder som f.eks. ændret genbrugsplads- og affaldsforbrændingsstruktur.
Miljøvurderingen skal ifølge loven omfatte planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som
beskrevet ved følgende miljøparametre: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, samt
arkitektonisk og arkæologisk arv.

Ikke teknisk resumé
Forslag til Affaldsplan 2014-2024 understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at
vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne.
Planen har følgende overordnede fokusområder:
 Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet
 Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse
 Genbrugspladsstrukturen
 Strukturen for forbrændingsanlæggene
 Regionalt samarbejde
Sammenfattende viser miljøvurderingen, at de positive effekter ved planens gennemførelse, så som mere
genanvendelse og mindre forbrænding, er større ende de negative effekter som følger af øget
transportarbejde.

Metode og afgrænsning
Miljøvurderingen omfatter de ændringer som planforslaget indeholder i forhold til eksisterende Affaldsplan
2009-2020. Der er således ikke miljøvurderet på videreførelse af gældende planlægning.
Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af det detaljerings- og vidensniveau som planforslaget har, og
der er derfor hovedsageligt foretaget mere overordnede vurderinger.
Alternativet til planforslaget er eksisterende Affaldsplan 2009-2020, da der ikke er fremlagt andre
alternativer til planforslaget.
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Relevante miljøbeskyttelsesmål
Regeringens ressourceplan – ”Danmark uden affald” for affaldshåndtering 2013-2018, sætter fokus på
følgende:
A. Husholdninger og servicesektoren
De danske husholdninger og den danske servicesektor skal genanvende mere og forbrænde mindre affald.
Danmark skal over de næste knap 10 år genanvende dobbelt så meget af en række materialetyper i
husholdningsaffaldet (dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner) som i dag.
Det er målet, at 50 % af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet: organisk affald, papir-,
pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald fra de danske husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller
anden materialenyttiggørelse i 2022.
B. Elektronikaffald
Elektronikaffald indeholder vigtige ressourcer og sjældne jordarter som skal sikres genanvendt.
For elektronikaffald er det målsætningen, at minimum:
− 75 % af elektronikaffald fra husholdninger indsamles i 2018
− 55 % af batterier indsamles i 2018
C. Vigtige næringsstoffer som fosfor i det organiske affald
De organiske affaldsstrømme som f.eks. organisk bioaffald i husholdningsaffaldet og spildevandsslam skal
håndteres, så ikke kun energien, men også værdifulde ressourcer som plantenæringsstofferne, særligt
fosfor, men også kulstof, udnyttes. Se også A.
I 2018 skal 80 % af fosfor fra spildevandsslam og industrielt slam fra fødevareindustrier genanvendes, ved
udnyttelse af fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord.
Anvendelsen af slam skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet.
D. Bygge- og anlægsaffald
Kvaliteten af bygningsaffald til genbrug skal forbedres. Bygningsaffald med indhold af farlige stoffer som
f.eks. PCB skal udsorteres og behandles separat. Konkret betyder det bl.a.:
− Spredning af problematiske stoffer i miljøet med bygge- og anlægsaffaldet skal begrænses ved at
hæve kvaliteten af det affald, der anvendes til nye formål.
− Mindst 70 % af den samlede mængde af bygge- og anlægsaffald skal anvendes til nye formål.

Miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2014-2024
Frederikshavn Kommune har med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb gennemført en
scoping med henblik på at koncentrere miljøvurderingen om de væsentligste forhold – dvs. miljøforhold,
hvor det ikke på forhånd kan udelukkes, at planen vil få væsentlige konsekvenser. Scopingen fremgår af
nedenstående scopingskema.
Frederikshavn Kommunes forslag til afgrænsning af miljøvurdering har været sendt til berørte myndigheder
og nabokommuner til udtalelse. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold der vurderes

Miljøparameter

Ikke relevant

Scopingskema

Befolkning og sundhed
Sundhedstilstand og rekreative
interesser

Svage grupper (f.eks. handicappede)

Biologisk mangfoldighed
(flora og fauna)
Dyre- og planteliv

X

Natura 2000 områder
Fredninger

X
X

Landskab og jordbund
Landskabelig og geologisk værdi

X

Der vurderes ikke at være væsentlige
sundhedsrelaterede forskelle på den gældende
affaldsplan og planforslaget.

X

Genbrugspladsstrukturen er planlagt ændret, sådan
at der kan blive lidt større afstand til den nærmeste
genbrugsplads for nogle borgere. Nogle af de
tilbageværende genbrugspladser planlægges at få
længere åbningstid, herunder søndagsåbent.

Der inddrages ikke nye arealer til affaldshåndtering i
planperioden.
Se ovenfor
Planforslaget berører ikke eksisterende fredninger.

Der inddrages ikke nye arealer til affaldshåndtering i
planperioden.
Uændret

X

Vand
Overfladevand, herunder påvirkning af
vandløb og vådområder

X

Grundvandsforhold

X

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

X

Emissioner fra trafik

X

X

Begrænsning og gener overfor
befolkningen

Jordforurening og
jordhåndtering/flytning

Bemærkninger

Som følge af beslutningen om hvilke genbrugspladser
der skal videreføres, vil der blive behov for udledning
af overfladevand til kloak fra befæstede arealer.
Der planlægges nedlagt et antal mindre
genbrugspladser som ikke er befæstede. Herved
mindskes påvirkningen af grundvandet på de aktuelle
lokaliteter.
Det vurderes, at der bliver mindre brændbart affald
fremover, set i lyset af en forventet øget
genanvendelse. I forbindelse med en planlagt lukning
af forbrændingsanlægget i Skagen vil der ikke
længere ske emissioner fra anlægget.
Planen lægger op til en strukturændring hvad angår
genbrugspladser og forbrændingsanlæg, hvilket vil

X
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Bemærkninger

medføre en ændring i transportmønstret.
Støj og vibrationer
Støj
Vibrationer

X
X

Trafik
Trafikafvikling/belastning

Klimatiske faktorer
Klimatilpasning

X

Planen lægger op til en strukturændring hvad angår
genbrugspladser og forbrændingsanlæg, hvilket vil
medføre en ændring i transportmønstret.

X

Øget genbrug vil medføre en mindre CO2 udledning i
forbindelse med produktion af nye råstoffer og varer.
En kilde til CO2 udledning i forbindelse med
affaldsplanlægning er transport.

X

Klimapåvirkning

Kulturhistoriske værdier
Kirker

Planforslaget indeholder ikke nye støjende aktiviteter.
Planforslaget indeholder ikke nye aktiviteter der kan
give anledning til vibrationer.

X

Der planlægges ikke etablering af nye anlæg i
planperioden.

Fredede og bevaringsværdige
bygninger
Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Se ovenfor

Vandforbrug

X

X

Arealforbruget forventes at være stort set uændret.
Planforslaget medfører ikke vandforbrug.

Produkter, materialer og råstoffer

X

Planen lægger op til forøget genbrug, hvorved
behovet for ny produktion mindskes.

Affald og genanvendelse

X

Planen lægger op til forøget genbrug, hvorved
behovet for ny produktion mindskes.

Socioøkonomiske effekter
Sociale forhold

X

Planforslaget sikrer fortsat adgang til offentlige
systemer for indsamling og genanvendelse af affald i
kommunen.

Erhvervsliv

X

Erhvervet tilbydes mulighed for at benytte
genbrugspladserne i kommunen. Der er endvidere
indsamling af farligt affald.

Det fremgår af scopingen, at der skal ske en yderligere vurdering af trafikafviklingen og belastningen herfra.
Desuden skal der ske en yderligere vurdering af klimapåvirkningen.

4

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 – 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af trafikafvikling/belastning samt klimapåvirkning
Husholdningsaffald
Det er Frederikshavn Kommunes mål, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet. For at
målet kan opfyldes skal der foretages ændringer i de nuværende ordninger med bedre udsortering i flere
fraktioner – bl.a. organisk affald.
Større udsortering kan betyde mere transport til indsamling og mere transport til behandlingsanlæg end
tidligere. Samlet set må det forventes at transporten vil være stigende. Stigende transport kan føre til mere
udledning af forurenede stoffer til luft og udledning af CO2 samt støj i lokalområderne. Omfanget af
stigningen i transportarbejde er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Omfanget vil bl.a. afhænge af hvor
mange fraktioner affaldet opdeles i og hvilket indsamlingssystem der vælges.
De øgede udledninger af forurenende stoffer og CO2 som følge af mere transport vil blive modsvaret af et
fald i udledningen af forurenende stoffer og CO2 som følge af et forventet fald i forbrænding af affald og
øget genanvendelse. I det omfang dette fald i forbrænding af affald fortrænges af mere miljøvenlige
energiproduktioner, så som vindmøllestrøm og strøm fra biogas som stammer fra forgasning af affald, vil
dette samlet set føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO₂.
Strukturændringer genbrugspladser
Det er Frederikshavn Kommunes mål, at alle genbrugspladser har mulighed for sortering i mindst 10-12
forskellige affaldsfraktioner samt mulighed for at modtage nye affaldsfraktioner.
En del af de 7 små deltidsåbne genbrugspladser (Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og
Vangen) er beliggende meget tæt på en større genbrugsplads.
På baggrund af, at de små genbrugspladser er utidssvarende og kræver en større ombygning for at komme
til at opfylde de nuværende regler om miljøgodkendelse og nye krav til indretning og drift, planlægges der
en række service og effektiviserings tiltag for de 7 små genbrugspladser. For de 7 mindste pladser kan
optimeringen betyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg
 nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads
 omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner
Lukningen af pladserne vil betyde mere transport for de enkelte borgere i de berørte områder, men
samtidigt vil de større og bedre pladser som borgerne henvises til i Frederikshavn, Strandby og Ravnshøj
tilbyde sortering i flere fraktioner og dermed større genanvendelse.
De øgede udledninger af forurenende stoffer og CO2 som følge af mere transport vil blive modsvaret af et
fald i udledningen af forurenende stoffer og CO2 som følge af bedre sortering og øget genanvendelse.
Strukturændring forbrændingsanlæg
Mængden af affald til forbrænding forventes fremover at blive reduceret med det organiske affald der
sorteres fra dagrenovationen som bioaffald, samt andet genanvendeligt affald der udsorteres fra affald til
forbrænding. Behovet for forbrændingskapacitet vil derfor blive formindsket og der vil være tilstrækkelig
kapacitet på Frederikshavn Forbrænding til at forbrænde den samlede mængde affald til forbrænding fra
hele Frederikshavn Kommune.
Affaldsmængden i Skagen området er i perioder utilstrækkelig til at dække behovet for affald til
forbrænding på Skagen forbrændingsanlæg, hvorfor affald fra Frederikshavn området transporteres til
Skagen. På den baggrund planlægges det, at forbrændingsanlægget i Skagen lukkes i den kommende
planperiode.
Nedlæggelsen af forbrændingsanlægget i Skagen vil betyde at restaffald fra Skagen området skal
transporteres til forbrændingsanlægget i Frederikshavn. Nedlæggelsen betyder ligeledes at Skagen
fjernvarme skal finde et alternativ til varmeproduktionen fra affaldsforbrændingen .
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Samlet set må det forventes at transporten vil være svagt stigende. Stigende transporten kan føre til mere
udledning af forurenede stoffer til luft og udledning af CO2. Omfanget af stigningen i transporten er ikke
kendt på nuværende tidspunkt. Omfanget vil bl.a. afhænge af hvorledes det indsamlede affald
transporteres til Frederikshavn.
De øgede udledninger af forurenende stoffer og CO2 som følge af mere transport vil blive modsvaret af et
fald i udledningen af forurenende stoffer og CO2 som følge af at mindre mængder affald forbrændes.
I det omfang affaldet til forbrænding fortrænges af mere miljøvenlige energiproduktioner til fjernvarmen i
Skagen, så som bioaffald, solvarme, varmepumper drevet af strøm fra sol eller vind, vil dette samlet set
føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO₂.

Sammenfatning og konklusion
Forslag til Affaldsplan 2014-2024 understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at
vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne.
Planen har følgende overordnede fokusområder:
 Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet
 Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse
 Genbrugspladsstrukturen
 Strukturen for forbrændingsanlæggene
 Regionalt samarbejde
Sammenfattende viser miljøvurderingen, at de positive effekter ved planens gennemførelse, så som mere
genanvendelse og mindre forbrænding, er større ende de negative effekter som følger af øget
transportarbejde.

Overvågning af væsentlige miljøparametre
Overvågningen foregår løbende i forbindelse med kommunens myndighedsbehandling af planer og
projekter. Det vurderes ikke at være behov for iværksættelse af yderligere overvågning.
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1

INDLEDNING

1.1

Baggrund og formål

Affaldsplan 2014 - 2024

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i
kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering af affald skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Regeringens Ressourcestrategi for Affaldshåndtering og EU's Affaldsdirektiv lægger begge op til
øget ressourceeffektivitet og øget genanvendelse.
Affaldsplanerne skal indeholde en kortlægning med status på affaldsområdet i
kommunen, kommunens overordnede målsætninger for affaldsområdet, samt en
planlægning af kommende aktiviteter på affaldsområdet.
Frederikshavn Kommunes Affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om forebyggelse af affald og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldsplanen dækker perioden 2014-2024 og indeholder konkrete initiativer for perioden 20142018.
Planen beskriver hvilke aktiviteter, det er planlagt at gennemføre, og der er sat en
tidsplan for at gennemføre opgaverne. Affaldsplanen beskriver, hvordan vi frem til
2024 på én gang udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.
Samtidig er planen Frederikshavn Kommunes vision og konkrete handlingsplan
for, hvordan vi vil sikrer et højt serviceniveau for kommunens borgere og erhverv,
så hver enkelt let kan tage medansvar for naturens begrænsede ressourcer.
Planen vil blive brugt som et styrings- og planlægningsværktøj for det daglige arbejde på affaldsområdet. Planen udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområdet, og viser vejen dertil.
Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og
kommunens affaldsselskab AVØ A/S1.
I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for
kommunens grænser, retter denne plan sig mod husholdningsaffald og det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald samt genanvendelige erhvervsaffald, som indleveres på genbrugspladserne.
Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven som indebærer, at kommunerne siden 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle
eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på
genbrugspladserne.
Affaldsplan 2014 – 2024 afløser Frederikshavn Kommunes nuværende affaldsplan
dækker perioden 2009 – 2020.

1.2

Opfyldelse af ”Affaldsplan 2009-2020”
”Affaldsplan 2009-2020” fastlagde mål og initiativer for affaldsbehandlingen i Frederikshavn Kommune frem til 2012 og sigtelinjer frem til 2020.
Det overordnede mål for 2012 var:

1

AVØ A/S har skiftet navn til Frederikshavn Affald A/S. Besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i AVØ
den 27. januar 2015
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 65 % af alt affald føres til genanvendelse
 29 % af alt affald føres til forbrænding og
 maksimalt 6 % af alt affald deponeres
Der var opstillet mål for affald fra husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.
Opfyldelsen af disse målsætninger og initiativer fremgår af denne affaldsplans
kortlægningsdel.

1.3

Ordliste og definitioner
I affaldsplanen benyttes en række benævnelser, hvoraf der for nogle er redegjort
nedenfor.

Affaldsfraktion:

Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk,
affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC,
plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

Behandlingsform:

Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperation som genanvendelse, forbrænding, deponering og særlig behandling.

Bioaffald
(Organisk affald):

Bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald fra husholdninger
og erhverv mv.

Dagrenovation:

Den del af husholdningernes affald, som husstanden
afleverer i dagrenovationssæk/–beholder. Dagrenovationen består således af:
• Bioaffald, se definitionen nedenfor.
• Andet genanvendeligt affald, der ikke er blevet afleveret i en genanvendelsesordning: Papir, glasemballage,
småt pap, småt metal og småt plast.
• Restaffald, se definitionen nedenfor.

Dagrenovationslignende
affald:

Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i
sammensætning svarer til dagrenovation.

Erhvervsaffald:

Affald, som er frembragt af erhvervsvirksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, genanvendelige
affaldsfraktioner, brændbart affald, affald til deponi,
produktionsaffald, byggeaffald, jord, farligt affald mv.

Farligt affald:

Affald der har farlige egenskaber som f.eks. olie- og
kemikalieaffald, elektronikaffald og batterier mv.

Forbrændingsegnet
affald:

Affald som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og
som kan destrueres ved forbrænding.

Genanvendeligt affald:

Affald som er egnet til genanvendelse, og som efter
lovgivningen skal genanvendes.

Husholdningsaffald:

Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder
dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede
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affaldsfraktioner til genanvendelse, jord fra husholdninger og farligt affald.
Indsamlingsordning:

En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager
ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller
en bringeordning.

Kildesortering:

Sortering på det sted, hvor affaldet genereres.

Restaffald:

Affald fra husholdninger, som består af den del af dagrenovationen, der er tilbage, når bioaffald og genanvendelige materialer sorteres fra.
Restaffaldet består således af eksempelvis kartoner til
mælk/juice, snavset papir, pap og plast m.v., som ikke
er omfattet af andre indsamlingsordninger. Restaffald
indeholder desuden det bioaffald og de genanvendelige
materialer, som husstanden ikke har udsorteret i genanvendelsesordninger.

Storskrald:

Storskrald er større affald fra husholdninger, dvs. indbo,
brugsgenstande mm. Storskrald omfatter affaldsfraktionerne brændbart og ikke brændbart affald, stort pap,
stort metal, stort plast, direkte genbrug, tøj mv. Storskrald omfatter ikke haveaffald og byggeaffald.
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KORTLÆGNING
Siden udarbejdelsen af den seneste affaldsplan har Miljøstyrelsen oprettet et nyt
system til indberetning af data om affald, Affaldsdatasystemet Dette system har
erstattet det tidligere ISAG-system. Da der er forskelle i måden at opgøre data på
i de to systemer, kan data mellem systemerne ikke direkte sammenlignes.
Derudover har det vist sig, at det nye Affaldsdatasystem indtil videre er fejlbehæftet, og data er derfor mindre valide. Derfor er der i det efterfølgende benyttet data fra AVØ’s egne registreringer. Disse omfatter imidlertid kun det affald, der afleveres på AVØ’s anlæg og genbrugspladser samt indsamlede mængder fra AVØ’s
indsamlingsordninger.
Hvor der i det efterfølgende er benyttet data fra Affaldsdatasystemet er dette angivet.

2.1

Affaldsmængder
Indsamlede affaldsmængder fra AVØ’s indsamlingsordninger, fra AVØ’s genbrugspladser samt den del af erhvervsaffaldet der er afleveret til AVØ’s forbrændingsanlæg eller miljøanlæg fremgår af efterfølgende tabel 2.1.1.
Tons

Erhverv

Genbrugspladser

Indsamling

Dagrenovation
Papir
Flasker og glas
Batterier
Sum
Deponiaffald
Eternitaffald
Brændbart til neddeling
Brændbart
Haveaffald
Bl. Beton/tegl
Murbrokker/Tegl
Beton
Jord & Sand
Flasker til genbrug
Planglas
Dæk
Jern
Gips
Pap
Papir
Plastfolie og PVC
Batterier
WEEE-affald (elektronikaffald)
Farligt affald
Sum
Brændbart
Dagrenovationslignende affald
Haveaffald
Bygningsaffald
Deponeringsaffald
Sum
Total

17.094
2.887
1.037
39
21.057
1.045
865
3.028
7.156
8.826
863
2.919
4.167
2.471
121
200
24
1.390
206
448
167
38
12
767
121
34.834
14.937
751
876
1.916
2.335
20.815
76.706

Genanvendelse
Tons
%
2.887
1.037

100%
100%

3.924

19%

Forbrænding
Tons
%
17.094 100%

17.094

3.028
7.156
8.826
863
2.919
4.167
2.471
121

100%
100%
100%
100%
100%
100%

24
1.390

100%
100%

448
167
38

100%
100%
100%

21.434

62%

876
1.916

100%
100%

2.792
28.150

13%
37%

81%

Deponering
Tons
%

1.045
865

100%
100%

200

100%

206

100%

Særlig behandling
Tons
%

39
39

100%
0,2%

100%
100%
100%
3%

1,2%

100%
100%

10.184
14.937
751

29%
100%
100%

15.688
42.966

75%
56%

2.316

7%

12
767
121
900

2.335
2.335
4.651

100%
11%
6%

939

Tabel 2.1.1 Affaldsmængder fra AVØ’s registrering.
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Til data i tabel 2.1.1 skal bemærkes, at genanvendeligt affald fra erhverv der indsamles eller behandles af private affaldsfirmaer, ikke er omfattet af registreringen.
AVØ vurderer, at ca. 15 % af de affaldsmængder der afleveres på genbrugspladserne er fra erhverv. På den baggrund kan affald der afleveres på genbrugspladserne fra husstande opgøres til ca. 29.609 tons. Fra indsamlingsordninger er der i
alt registreret 21.057 tons eller tilsammen 50.666 tons fra husholdninger.
Ved beregning af genanvendelsesprocent er det afgørende om haveaffald og bygge- og anlægsaffald medregnes eller ej.
Der er tidligere anvendt forskellige opgørelsesprincipper for beregning af genanvendelsesprocenter, hvilket har gjort sammenligninger vanskelige.
Efter definitionen på husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen omfatter husholdningsaffald haveaffald men ikke bygge- og anlægsaffald. Derfor er der i tidligere opgørelser af genanvendelsesprocenter for husholdningsaffald medregnet
haveaffald og i nogle tilfælde endvidere bygge- og anlægsaffald fra husstande.
Miljøstyrelsen har i ressourceplan for affaldshåndtering opstillet retningslinjer for
fremtidig beregning af mål for genanvendelse af husholdningsaffald.
Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald skal efter disse regler beregnes
som de genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse som procent af den samlede sum af genanvendelige affaldsfraktioner, dagrenovation, forbrændingsegnet og storskrald.
Data for Frederikshavn Kommune for 2013 fremgår af tabel 2.1.2.

Affaldsfraktioner som indgår i beregning af målsætning for genanvendelse af husholdningsaffald
Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse
Dagrenovation i alt

Tons
5.784
17.094

Forbrændingsegnet i alt (defineret som småt brændbart)

6.083

Storskrald i alt (defineret som brændbart til neddeling)

2.574

Samlet sum

31.535

Tabel 2.1.2 Data til beregning af genanvendelsesprocent i h.t. Miljøstyrelsen.

Beregnet efter disse forudsætninger bliver genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald i Frederikshavn Kommune 18,3 % for 2013.
I tabel 2.1.3 er der angivet mængder i tons og procenter fordelt efter behandlingsform for affald fra husholdninger, henholdsvis inkl. haveaffald og bygge- og
anlægsaffald, husholdningsaffald inkl. haveaffald men ekskl. bygge- og anlægsaffald, samt genanvendelse af husholdningsaffald opgjort efter Miljøstyrelsens retningslinjer.
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Affald fra husholdninger
Behandlingsform

Husholdningsaffald
inkl. haveaffald og
bygge- og anlægsaffald

Husholdningsaffald
inkl. haveaffald
men ekskl. byggeog anlægsaffald

Husholdningsaffald
efter retningslinjer
fra Miljøstyrelsen

Tons

%

Tons

%

Tons

%

Genanvendelse

22.143

44 %

15.386

35 %

5.784

18 %

Forbrænding

25.750

50 %

25.750

59 %

25.750

82 %

Deponering

1.969

4%

1.969

4%

0

0%

Særlig
behandling

804

2%

804

2%

0

0%

I alt

50.666

43.909

31.534

Tabel 2.1.3 Affald fra husholdninger fordelt på behandlingsformer.

Husholdningsaffald i tabel 2.1.3 omfatter alt affald fra indsamlingsordningerne
samt udvalgte dele af det affald fra husholdninger der afleveres på genbrugsstationerne.
Hvis bygge- og anlægsaffald og/eller haveaffald medregnes som genanvendelse af
husholdningsaffald øges den samlede genanvendelsesprocent, da mængden af
disse affaldsfraktioner er stor og med høj genanvendelse.
De angivne mængder i tabel 2.1.1 omfatter ikke det erhvervsaffald der håndteres
og behandles udenfor AVØ’s regi. Denne mængde kan estimeres ud fra data fra
Affaldsdatasystemet.
For 2013 var den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Frederikshavn Kommune registreret til ca. 109.200 tons i Affaldsdatasystemet.
På baggrund heraf kan forsigtigt udledes, at ca. 32.500 tons erhvervsaffald bliver
håndteret og behandlet af private aktører.
Heraf blev i henhold til Affaldsdatasystemet genanvendt 55 %, 32 % blev forbrændt og 5 % deponeret. 4 % kunne afgiftsfrit deponeres som ren jord og de resterende 4 % blev tilført særlig behandling.
Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform i Frederikshavn Kommune
2013 efter data fra Affaldsdatasystemet fremgår af diagram 2.1.4.
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Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform

4%
3%

4%

Genanvendelse (herunder
forbehandling)

5%

Forbrænding (herunder
forbehandling)
Midlertidig oplagring (kun til
senere forbrænding)
55%
29%

Deponering (herunder
forbehandling)
Afgiftsfritaget deponering
Særlig behandling (herunder
forbehandling)

Diagram 2.1.4 Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform i h.t. Affaldsdatasystemet.

Affaldsmængder og kilde på baggrund af data fra Affaldsdatasystemet:
Affaldskilde

Tons 2013

%

Husholdningsaffald

52.332

48 %

Erhvervsaffald

56.863

52 %

109.195

100 %

I alt

Tabel 2.1.5 Husholdningsaffald og erhvervsaffald i h.t. Affaldsdatasystemet.

2.2

Affaldsimport og -eksport
Fra årsskiftet 2012-13 er der importeret brændbart affald fra England (RDF).
Aftalen om import af brændbart affald er indgået, da det ikke var muligt at skaffe
tilstrækkelige mængder dansk affald til forbrænding.
Det importerede affald bliver forbrændt på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk,
hvor der er behov for ekstra brændsel for at holde driften stabil og varmeproduktionen konstant. I 2013 er der forbrændt 5.833 tons importeret affald.

2.3

Affaldsordninger
AVØ driver en række indsamlingsordninger for affald fra husholdninger. Indsamlingsordningerne omfatter:
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dagrenovation,
papir & pap,
glas, dåser & plastflasker (organiseret som bringeordning),
storskrald,
batterier.

2.3.1 Dagrenovation
Indsamling af dagrenovation er udbudt i en samlet kontrakt til udførelse af en privat renovatør. Kontrakten omfatter hele kommunen og ud over dagrenovation
omfatter kontrakten også indsamling af papir og pap i en del af kommunen.
Alle husstande og sommerhuse er omfattet af indsamlingsordningen. Erhverv kan
tilmelde sig indsamlingsordninger for dagrenovation.
Husstandene kan selv vælge typen af opsamlingsmateriel, hvor der kan vælges
mellem sæk eller beholder af forskellig størrelse. Husstande kan vælge beholdere
fra 140 liter til 400 liter. Flere husstande med samlede affaldsløsninger kan vælge
store beholdere på 600 eller 800 liter eller kan vælge større vippecontainere eller
nedgravede containere.
Ligeledes kan der vælges forskellig hyppighed af tømning, enten tømning hver
uge eller tømning hver 14. dag. Hovedparten af husstandene har valgt 110 liter
affaldssæk med ugetømning.
I de seneste år har der været en målrettet indsats for at øge kvaliteten i indsamlingen. Dette har ført til et lavt antal fejl ved indsamlingen.
Gennem indsamlingsordningen for dagrenovation blev der i 2013 indsamlet i alt
17.094 tons. Den samlede mængde dagrenovation blev tilført forbrændingsanlæggene i henholdsvis Frederikshavn og Skagen.
I Frederikshavn Kommune er der en del husstande, der på frivillig basis benytter
sig af hjemmekompostering af bioaffald. Det vurderes, at mængden der hjemmekomposteres udgør ca. 4 – 500 tons, men da der ikke foreligger en registrering er
mængden ikke medregnet i affaldsdata i tabel 2.1.1.
Hvis det antages, at der hjemmekomposteres 500 tons bioaffald, vil genanvendelsesprocenten opgjort efter data i tabel 2.1.2 ændre sig fra 18,3 % til 19,6 %.
2.3.2 Papir og pap
Alle husstande der er beliggende i de tidligere Skagen og Frederikshavn kommuner, har en beholder til opsamling af papir og pap. Beholderen tømmes hver 4.
uge. Indsamlingen foretages af privat renovatør.
I den tidligere Sæby Kommune indsamler frivillige organisationer papir og pap i
samarbejde med AVØ. Indsamlingen foregår dels ved fortovsindsamlinger, dels i
containere, der er opstillet på andre centrale steder i området.
Husstande i den tidligere Sæby Kommune kan tilmelde sig indsamlingsordningen
med papirbeholder ved husstanden. Det skal sikre, at der vil ske indsamling selv
om de frivillige organisationer opgiver at indsamle papir.
Endvidere kan pap og papir afleveres på genbrugspladserne.
Det indsamlede papir og pap bliver efter sortering på et privat behandlingsanlæg
for papir og pap videresendt til genanvendelse.
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Gennem indsamlingsordningerne for papir og pap blev der i 2013 indsamlet i alt
2.887 tons. Fordelingen mellem papir og pap for den samlede mængde kendes ikke.
Hertil kommer indsamling af167 tons papir samt 448 tons pap fra genbrugspladserne.
For papir og pap på genbrugspladser regnes med at ca. 15 % kommer fra erhverv. Dette medfører, at der fra husstande i Frederikshavn Kommune i alt indsamles 3.410 tons papir og pap.
Potentialet i Frederikshavn Kommune for papir og pap fra husstande er i henhold
til Miljøstyrelsen 162,3 kg pr. husstand pr. år. Dette giver for 2013 et samlet potentiale på 4.825 tons, hvoraf 71 % indsamles til genanvendelse.
I EU’s Emballagedirektiv er målet for genanvendelse 60 % for pap og papir.
Kommunerne skal efter særlige regler i affaldsbekendtgørelsen indføre indsamlingsordninger for pap og papir, hvis genanvendelsen er mindre end 55 %.
Den samlede mængde papir fra husholdninger og erhverv i 2013 er i Affaldsdatasystemet registreret til 3.349 tons. Hertil kommer indsamlet pap fra husholdninger og erhverv der i 2013 udgjorde 2.954 tons, eller samlet 6.303 tons papir og
pap til genanvendelse.
2.3.3 Glas, dåser & plastflasker
I Frederikshavn Kommune er indsamling af emballageaffald af glas, metal og plast
organiseret som en bringeordning.
Glasflasker, plastflasker og metaldåser uden pant samt husholdningsglas kan afleveres i specialcontainere der er opstillet på genbrugspladserne samt på centrale
steder i kommunen, f.eks. ved supermarkeder. Der er i hele kommunen et stort
antal afleveringssteder for glas, dåser og plastflasker.
Der blev i 2013 indsamlet i alt 1.037 tons glas, dåser & plastflasker til genbrug.
Potentialet i Frederikshavn Kommune for emballageaffald af glas, metal og plast
er opgjort til ca. 80 kg pr. husstand pr. år. Af det samlede potentiale blev ca. 44
% indsamlet til genanvendelse i 2013 via indsamlingsordningen.
I henhold til EU’s Emballagedirektiv, stilles der krav om genanvendelse af mindst
55 procent af emballageaffaldet. Der er særskilte mål for hver emballagefraktion.
2.3.4 Storskrald
Ud over aflevering af storskrald på genbrugspladserne kan husstandende i Frederikshavn Kommune benytte en indsamlingsordning for visse typer storskrald, som
husstandene ikke selv har mulighed for at aflevere på en genbrugsplads. Indsamlingsordningen fungerer som en bestillingsordning, hvor husstandene skal bestille
afhentning hos AVØ.
Storskraldsordningen omfatter f.eks. møbler, inventar og andre større genstande, men ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald. Benyttelse af storskraldordningen er forbeholdt husstande og er indeholdt i miljø- og genbrugsafgiften.
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2.3.5 Batterier
I Frederikshavn Kommune kan brugte batterier afleveres i en klar plastpose der
anbringes på låget af affaldsstativ/affaldsbeholder forud for tømningen.
I forbindelse med tømning af dagrenovation medtages posen med batterier som
en separat miljømæssig forsvarlig indsamling. I posen kan også aflevere mindre
elektronik med batterier.
Endvidere kan brugte batterier afleveres på genbrugspladser eller i særlige gule
indsamlingsspande der er opstillet på flere af de steder, hvor der kan købes nye
batterier.
Bilbatterier og andre store batterier skal afleveres på genbrugspladserne.
I 2013 blev der i alt indsamlet 81 tons brugte batterier i Frederikshavn Kommune
til særlig behandling.

2.4

Deponerings- og forbrændingsanlæg
Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald
og kapacitet til rådighed.

2.4.1 Deponeringsanlæg
I Frederikshavn Kommune er der ét større deponeringsanlæg, der er beliggende
på Ravnshøj Miljøanlæg. Deponeringsanlægget har status som anlæg med kystnær beliggenhed.
Deponeringsanlægget omfatter deponeringsenheder til blandet affald samt specialdeponier. Ravnshøj Miljøanlæg ejes af Frederikshavn Kommune og drives af
AVØ. Ravnshøj Miljøanlæg er beliggende på adressen Stenvej 8, 9900 Frederikshavn.
Deponeringsanlægget til blandet affald består af i alt 5 deponeringsenheder,
hvoraf 2 deponeringsenheder er anlagt og heraf er 1 deponeringsenhed taget i
brug i 2010. Tilsammen må der i alt deponeres 420.000 tons affald i de 5 deponeringsenheder.
I 2013 blev der deponeret 2134 tons blandet affald. Med de nuværende tilførsler
af blandet affald til deponering forventes kapacitet i de 2 anlagte deponeringsenheder til ca. 35 - 40 år.
Med de yderligere 3 planlagte, men ikke anlagte deponeringsenheder til blandet
affald, forventes deponeringskapacitet for blandet affald til yderligere mere end
ca. 100 år.
Specialdeponierne på Ravnshøj Miljøanlæg består af specialdeponi til mineralsk affald, til olieforurenet jord og til asbestaffald.
I 2013 blev der deponeret 1.065 tons mineralsk affald, 1.369.tons olieforurenet
jord samt 36 tons asbestholdigt affald.
Deponeringsenhederne til mineralsk affald samt asbestaffald er blevet udvidet i
2014. Med udvidelsen er der i specialdeponierne kapacitet til yderligere ca. 40 –
50 år.
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2.4.2 Forbrændingsanlæg
I Frederikshavn Kommune er der 2 affaldsforbrændinganlæg, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk og Skagen Forbrænding.
På de 2 anlæg blev der i 2013 forbrændt i alt 42.966 ton affald foruden biobrændsel og støttebrændsel.
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk er det største af de 2 forbrændingsanlæg.
Det er beliggende i den nordvestlige del af Frederikshavn by, på adressen Vendsysselvej 201, 9900 Frederikshavn.
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk blev sat i drift i 1993. Den 1. januar 2011
solgte den daværende ejer DONG forbrændingsanlægget til AVØ A/S.
I forbindelse med overtagelsen blev der udarbejdet en analyse af værkets tilstand
og forventede levetid. Det forventedes dengang, at værket kunne køre ca. 10 år
endnu, hvis der blev foretaget den nødvendige løbende vedligeholdelse. Til den tid
kan det så vurderes, om der skal foretages yderligere levetidsforlængelse.
Affaldskraftvarmeværket har en kapacitet på 4,5 ton affald i timen og brænder ca.
70 % af det brændbare affald i Frederikshavn Kommune og leverer 35 % af fjernvarmen til Frederikshavn by. Derudover producerer værket strøm svarende til forbruget i ca. 3.500 husstande.
Forbrændingsanlægget har en kapacitet på 36.000 ton pr. år og har i 2013 haft 8221
driftstimer. Der er produceret 17.618 MWh el og 79.117 MW fjernvarme på basis af
energiindholdet i 34.168 tons affald, 560 tons bio brændsel og 31 tons olie. Produktionen og forbrændingen af affald ligger i samme niveau som de foregående år.

Skagen Forbrænding er beliggende i industriområdet ved Buttervej i den nordlige
del af Skagen by på adressen Buttervej 64, 9990 Skagen.
Det nuværende Skagen Forbrænding blev sat i drift i 1979 som afløsning for et
ældre affaldsforbrændingsanlæg fra 1967. Affaldsforbrændingsanlægget i Skagen
producerer fjernvarme og er et forholdsvist lille anlæg med en kapacitet på 1,5
tons i timen.
Forbrændingsanlægget har en kapacitet på 12.500 ton affald pr. år. I 2013 blev
der produceret 28.231 MWh fjernvarme på basis af 10.632 ton affald og 885 tons
biomasse. Forbrændingsanlægget i Skagen er tæt på at være udtjent.

2.5

Affaldsbehandlingsanlæg
Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunen anvender
eller anviser til.

2.5.1 Sorteringsanlæg for papir og pap
Papir og pap fra husstandsindsamlinger samt fra genbrugspladser sorteres på et
privat sorteringsanlæg. I 2013 er Stena Recycling A/S benyttet som sorteringsanlæg.
En del andre sorteringsanlæg for papir og pap benyttes for den erhvervsmæssige
del af mængden af papir og pap.
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2.5.2 Sorteringsanlæg for emballageglas, -plast og -metal
Emballager af glas, plast og metal fra indsamlingsordningen for husstande sorteres på et privat sorteringsanlæg. I 2013 er virksomheden MFC A/S i Karup benyttet som sorteringsanlæg.
2.5.3 Jern og metal
Jern og metal modtages på alle genbrugspladserne, hvorfra det afsættes til genanvendelse gennem private genbrugsvirksomheder.
På genbrugspladserne blev der i 2013 modtaget i alt 1.390 tons jern og metal.
Produktionsvirksomheder og andre erhverv benytter i stor udstrækning afsætning
gennem private ordninger med genbrugsvirksomheder.
2.5.4 Plastfolie og PVC
Husstande og erhverv kan aflevere plastfolie og PVC affald på nogle af genbrugspladserne.
Plastfolie videresendes til genanvendelse.
PVC affald sorteres i henholdsvis blød PVC og i hård PVC. Hård PVC kan generelt
genanvendes, mens blød PVC deponeres.
I 2013 blev der på genbrugspladserne afleveret 38 tons plastfolie og PVC affald.
2.5.5 Elektronikaffald (WEEE)
Der er producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE. Producentansvar betyder, at producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr for egen regning skal sørge for tilbagetagning og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenten eller importøren har markedsført.
I praksis administreres ordningen ved, at de forskellige importører og producenter
står for tilbagetagning af en forholdsmæssig andel af affaldsmængden svarende til
den andel, de hver især markedsfører.
Husholdninger og erhverv kan aflevere deres affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunens genbrugspladser. Endvidere har erhverv mulighed for at
komme af med WEEE ved at aflevere det til producenten/importøren eller direkte
til en oparbejdningsvirksomhed.
I 2013 blev der indsamlet 767 ton elektronikaffald i kommunen via den kommunale indsamlingsordning.
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2.5.6 AVØ’s genbrugspladser, miljøanlæg og forbrændingsanlæg

Figur 2.5.1 Oversigtskort
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2.5.7 Sorteringsanlæg
AVØ har sorteringspladser for blandet affald til deponering på Ravnshøj Miljøanlæg og på Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads. Affald til deponering gennemgår
her en frasortering af genanvendelige affaldsfraktioner samt affald til forbrænding
inden det transporteres til deponering på deponeringsenheden.
Sorteringen foregår maskinelt med læssemaskine med polygrab.
Herudover er der ikke sorteringsanlæg i AVØ’s regi ud over den sortering der foretages af kompost, affaldsforbrændingsslagge og nedknust bygge- og anlægsaffald.
2.5.8 Kompostering af haveaffald
Haveaffald fra husholdninger og erhverv indsamles på genbrugspladserne. Herudover har erhverv mulighed for at aflevere større mængder have- og parkaffald direkte på miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen samt på genbrugspladsen i Sæby.
Der er behandlingsanlæg for haveaffald på Ravnshøj Miljøanlæg, på Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads samt på Sæby Genbrugsplads.
De 3 behandlingsanlæg (komposteringsanlæg for haveaffald) har en årlig kapacitet på:
Ravnshøj
Skagen
Sæby

8.000 tons pr. år
3.000 tons pr. år
3.500 tons pr. år

Grene, træstød og rødder samt andet større vedmateriale bliver sorteret fra og
ført til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg som biomasseaffald i henhold til
bestemmelserne i Biomassebekendtgørelsen.
Haveaffald modtages på alle genbrugspladserne samt på komposteringsanlæggene som have- og parkaffald fra vognmænd og anlægsgartnere. Materialerne neddeles, hvorefter det komposteres.
Komposteringen sker ved, at materialet neddeles og lægges i miler på 3 - 4 meter
i højden. Efter nogle måneder bliver milerne vendt, og når der er gået ca. et år, er
have- og parkaffaldet omdannet til kompost. Komposten sorteres og kan efterfølgende anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel.
2.5.9 Affaldsforbrændingsslagge
Affaldsforbrændingsslagge fra forbrændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen
samles på Ravnshøj Miljøanlæg til oplagring og sortering. Efter frasortering af metaller til genanvendelse afsættes slaggen til anlægsformål, hvor det kan erstatte
naturgivne råstoffer.
I 2013 var den samlede slaggemængde fra affaldsforbrænding i Frederikshavn og
Skagen 8.721 tons. Det giver en slaggeprocent på ca. 19 % af den forbrændte affaldsmængde.
Den rå slagge fra affaldsforbrænding indeholder ca. 15 % metaller, hvoraf ca. 90
% kan genanvendes.
Genanvendelse af disse metaller er ikke medregnet under de samlede genanvendelsesprocenter.
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2.5.10 Behandlingsanlæg for bygge- og anlægsaffald
AVØ har sorterings- og behandlingsanlæg for bygge- og anlægsaffald på Ravnshøj
Miljøanlæg.
Der modtages bygge- og anlægsaffald på alle genbrugspladserne. Afhængig af
pladsens størrelse er der mulighed for ved aflæsning at sortere affaldet i følgende
fraktioner:





Blandet beton/tegl
Murbrokker/Tegl
Beton
Jord & Sand

På Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads er der ud over det almindelige modtageanlæg til mindre mængder et areal til at modtage større mængder bygge- og anlægsaffald.
I 2013 var den samlede mængde bygge- og anlægsaffald der blev modtaget på
AVØ’s anlæg 9.865 tons.
Herudover er der en række private firmaer der driver aktiviteter med nedknusning
og sortering af bygge- og anlægsaffald.
2.5.11 Spildevandsslam
De tre store renseanlæg i Frederikshavn Kommune producerede i 2013 ca. 3.850
tons slam regnet som tørstof. Slammet fra både Skagen og Sæby renseanlæg er
klassificeret som A slam, og bliver bortskaffet ved udspredning på landbrugsjord.
Slammet fra Frederikshavn Renseanlæg er klassificeret som B slam. Slammet
overholder kravværdierne for tungmetaller, men overskrider kravværdierne for
miljøfremmede stoffer, nemlig PAH – der primært stammer fra olieholdige produkter. For at nedbringe indholdet af miljøfremmede stoffer, bliver slammet fra Frederikshavn Renseanlæg komposteret, før det udbringes på landbrugsjord.

2.6

Genbrugspladser
I Frederikshavn Kommune er der i dag 16 genbrugspladser fordelt over kommunen. Genbrugspladsernes placering fremgår af oversigtskortet, figur 2.5.1.
På genbrugspladserne blev der i 2013 tilsammen modtaget i alt 34.834 tons affald. Det er et mindre fald i forhold til de tidligere 2 år. Som gennemsnit over de
seneste 6 år er der modtaget ca. 37.100 tons affald.
I diagram 2.6.1 vises den samlede mængde affald modtaget på genbrugspladserne i perioden 2008 – 2013.
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Samlet affaldsmængde på genbrugspladserne
45.000
40.000

37.436

37.613

36.623

År 2008

År 2009

År 2010

39.335

36.792

Tons pr. år

35.000

34.834

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
År 2011

År 2012

År 2013

Diagram 2.6.1 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde 2008 – 2013.

Genbrugspladserne er meget forskellige med hensyn til størrelse, åbningstider og
de affaldsfraktioner der kan afleveres. 7 af genbrugspladserne er meget små
pladser med begrænsede åbningstider og hvor der kun er mulighed for aflevering
af et mindre antal forskellige affaldsfraktioner.
De 4 største genbrugspladser er beliggende i Frederikshavn C, Ravnshøj, Skagen
og Sæby. Disse 4 pladser modtog i 2013 tilsammen mere end 76 % af den samlede mængde affald, svarende til 26.568 tons.
Til sammenligning modtog de 4 mindste af genbrugspladserne under 2 % af den
samlede mængde affald, svarende til 657 tons pr. år.
De resterende 5 mellemstore genbrugspladser modtog i 2013 i alt 5.531 tons affald, svarende til ca. 16 % af den samlede mængde.
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Samlet affaldsmængde i tons - 2013
8.000
7.000

Tons pr. år

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Diagram 2.6.2 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde fordelt på pladser.

De 7 små genbrugspladser er alle beliggende i den del af kommunen der omfatter
den gamle Frederikshavn kommune. For disse pladser er den ugentlige åbningstid
mellem 8 og 9½ time fordelt på en eftermiddag om ugen samt nogle timer på lørdage.
For de øvrige genbrugspladser har 2 genbrugspladser åbent mere end 60 timer
pr. uge, 2 genbrugspladser har åbent mere end 50 timer pr. uge og 2 genbrugspladser har åbent mere end 35 timer pr. uge. De resterende 3 genbrugspladser
har åbent 15 timer pr. uge. Ingen pladser har søndagsåbent, men alle har åbent
på lørdage.
Den indbyrdes afstand mellem genbrugspladserne i den gamle Frederikshavn
kommune er relativ lille.
På genbrugspladserne er der mulighed for aflevering af de affaldsfraktioner fra
husholdninger der ikke er etableret indsamlingsordninger for. Erhverv har mulighed for aflevering af de samme affaldsfraktioner, men kun med biler under en totalvægt på 3500 kg og mod gebyr.
Opdelt på 20 forskellige affaldsfraktioner er affaldsmængderne der er modtaget
på genbrugspladserne i 2013 vist i diagram 2.6.3.
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Modtaget affald på genbrugspladserne - 2013
10.000
9.000
8.000
Tons pr. år

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Farligt affald

WEEE-affald
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Plastfolie og PVC

Papir

Pap
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Jern

Dæk

Planglas

Flasker til genbrug

Jord & Sand

Beton

Murbrokker/Tegl

Bl. Beton/tegl

Haveaffald

Brændbart

Brændbart til neddeling

Eternitaffald

Deponeringsaffald

0

Diagram 2.6.3 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde fordelt på affaldsfraktioner.

Med den nuværende placering af genbrugspladser i Frederikshavn Kommune er
der under 10 km svarende til ca. 12 minutters kørsel til den nærmeste genbrugsplads for mere end 98 % af befolkningen, og ingen bolig eller erhverv har mere
end 12-13 km til den nærmeste genbrugsplads.
Genbrugspladsen i Sæby blev ombygget og totalrenoveret i 2011-2012. Genbrugspladsen i Ravnshøj er under en udbygning og ombygning der forventes færdig primo 2015.
De øvrige store genbrugspladser i Frederikshavn C og Skagen og de mellemstore
pladser er med faciliteter af nyere dato og er alle godt vedligeholdte.
Genbrugspladserne kan benyttes af husholdninger og erhverv med biler under en
totalvægt på 3500 kg. Erhverv betaler særskilt gebyr.
Det vurderes at ca. 15 % af det affald der modtages på genbrugspladserne kommer fra erhverv.
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Udgifter og gebyrer
Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på
ordninger for husholdninger og virksomheder.

2.7.1 Takster og gebyrer
For husholdninger er udgifterne til affaldsområdet opdelt på en miljø- og genbrugsafgift samt en renovationsafgift. Disse afgifter betales til kommunen og opkræves af Frederikshavn Forsyning.
Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af de forskellige genbrugsordninger som f.eks. indsamling af glas, pap og papir samt drift af genbrugspladserne i kommunen samt miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen.
Renovationsafgiften omfatter for tømning af sæk eller container med dagrenovation. De aktuelle afgifter og takster for 2014 fremgår af efterfølgende tabeller:
Miljø- og genbrugsafgift husstande

Miljø- og genbrugsafgift
kr./år inklusive moms

Pr. helårsbolig/lejlighed

1.218,75

Pr. sommerhus/værelse

875,00

Tabel 2.7.1 Miljø- og genbrugsafgift

Takstoversigt
Dagrenovationssæk Helårsrenovation (52 tømninger)

Renovation
kr./år inklusive moms
1.150,00

Helårsrenovation, 14-dages tømninger

687,50

Sommerhusrenovation (26 tømninger)

650,00

Ekstra sæk (stykpris)

30,00

Containere helårstømninger
140 liter minicontainer

1.431,25

240 liter minicontainer

2.081,25

400 liter minicontainer

2.687,50

600 liter minicontainer

3.437,50

800 liter minicontainer

4.250,00

Containere 14-dages tømninger
140 liter minicontainer

825,00

240 liter minicontainer

1.150,00

400 liter minicontainer

1.437,50

600 liter minicontainer

1.812,50

800 liter minicontainer

2.250,00

Ekstra tømning 240 l – 800 l minicontainere
Molok-container pr. tømning

Fra 72,50 til 115,20
712,50

Vippecontainer - erhverv (vægtbaseret renovation)
Abonnement (pr. måned)

262,50

Tømning (pr. gang)

600,00

Affaldet afregnes efter forbrændingsanlæggets takst.
Tabel 2.7.2 Takstoversigt
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Ved erhvervsmæssig benyttelse af genbrugspladserne opkræves et særligt gebyr
der fungerer som en kortordning. Køretøjer med en totalvægt op til 3500 kg med
tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. For hvert køretøj skal der udstedes et kort, hvoraf der er 3 typer:

Grønt kort

Kun genanvendeligt affald

Kr. 950 pr. bil ekskl. moms

Gult kort

Op til 4 tons pr. år

Kr. 2.350 pr. bil ekskl. moms

Rødt kort

Op til 10 tons pr. år

Kr. 4.700 pr. bil ekskl. moms

Tabel 2.7.3 Erhvervsgebyr for benyttelse af genbrugspladser

Erhverv kan endvidere benytte miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen samt forbrændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen for større mængder affald til
genanvendelse, behandling, forbrænding eller deponering.
Priser gældende for 2014 for aflevering af affald i kr./ton affald:

Affaldstype

Behandlings
pris

Affaldsafgift

I alt

Kr. ekskl. moms
Deponeringsområde (Ravnshøj):
Blandet affald

400,00

475,00

875,00

Eternitplader

400,00

475,00

875,00

1.000,00

475.00

1.475,00

70,00

0,00

70,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

0,00

165,00

Usorteret affald
Genbrugsområde:
Blandet beton og tegl til nedknusning
Ren beton og sten til nedknusning
Ren tegl og murbrokker til nedknusning
Bygningsaffald til sortering
Asfalt til nedknusning
Haveaffald til kompost

165,00
60,00

0,00

150,00

0,00

60,00
150,00

0,00

0,00

0,00

Husdyrgødning til kompost

150,00

0,00

150,00

Vandløbsgrøde til kompost

150,00

0,00

150,00

430,00

0,00

430,00

680,00

0,00

680,00

400,00

0,00

400,00

450,00

0,00

450,00

Grene og rødder

Brændbart affald
Sorteret forbrændingsegnet affald
under 1 meter
Sorteret forbrændingsegnet affald
til neddeling.
Specialdeponi og specialbehandling (Ravnshøj):
Olieforurenet jordtyper
Olieforurenet jord til behandlingsplads
Tabel 2.7.4 Behandlingstakster
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2.7.2 Driftsregnskab
Indtægter og udgifter ved drift af affaldsordninger og anlæg.
2013
(1.000 kr.)

2012
(1.000 kr.)

Miljø- og genbrugsafgift

34.000

32.000

Renovationstakster husholdninger

31.226

31.166

Genbrugspladser, erhverv

906

516

Andre indtægter

800

800

66.932

64.482

30.100

29.900

Driftsregnskab (ekskl. moms)
Indtægter:

Indtægter i alt
Udgifter:
Indsamling af dagrenovation
Indsamling af papir og pap
Genbrugspladser
Indsamlingsordning for storskrald
Farligt affald

3.100

2.300

29.706

27.016

100

100

800

800

Øvrige ordninger - glas, dåser og plastflasker

3.300

5.600

Administrationsomkostninger

1.900

1.300

220

450

Udgifter i alt

68.226

67.466

Resultat

-1.294

-2.984

Andre omkostninger

Tabel 2.7.5 Driftsregnskab

2.7.3 Erhverv
Erhverv benytter i stor udstrækning affaldsordninger der tilbydes af private affaldsaktører.
Priserne for disse ydelser er individuelt aftalt mellem parterne afhængig af affaldsfraktion og mængde mv.
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3

MÅLSÆTNING

3.1

Overordnede målsætninger
Frederikshavn Kommunes målsætninger udstikker retningen for udviklingen af affaldsområdet for 2014 -2024. Målsætningerne følger de nationale retningslinjer og
støtter den udvikling, der allerede er i gang på kommunalt niveau.
Frederikshavn Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen.
Det betyder, at borgere og virksomheder indretter deres aktiviteter på affaldsområdet på en bæredygtig måde, og at kommunen bidrager til at skabe de bedste
betingelser for, at dette kan lade sig gøre.
Frederikshavn Kommune har følgende overordnede målsætninger for miljø, service og økonomi som skal indarbejdes i beslutninger vedrørende affaldsområdet.
Miljø:






Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

skal
skal
skal
skal
skal

forebygge dannelse affald.
optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.
reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet.
sikre, at nyttevirkningen af affaldsbehandlingen er høj.
sikre godt arbejdsmiljø ved indsamling og behandling af affald.

Service:
 Vi
 Vi
 Vi
 Vi
 Vi

skal
skal
skal
skal
skal

fastholde et højt serviceniveau.
gøre det let at sortere affald ved kilden.
hente affald til tiden og minimere fejl.
sikre god information om affaldsordningerne.
bestræbe os på at få tilfredse borgere og virksomheder.

Økonomi:
 Vi skal
 Vi skal
 Vi skal
 Vi skal
 Vi skal

skabe mest muligt miljø og service for pengene.
udvikle administrativt enkle, driftssikre og økonomiske løsninger.
erfaringsudveksle med hele affaldsbranchen for optimering.
samarbejde med andre, hvor det giver økonomisk gevinst.
organisere opgaverne, så de løses bedst og billigst.

I efterfølgende målsætninger redegøres for kommunens målsætninger på de forskellige indsatsområder.
Med baggrund i Regeringens ressourcestrategi opstilles målsætninger og indsatsområder for den fremtidige affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune.

3.2

Affaldshierarkiet
Affaldshierarkiet er det centrale grundlag for affaldshåndtering, hvor den måde affaldet behandles på er opstillet i en prioriteret rækkefølge. Den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet.
Affaldshierarkiet prioriterer affaldshåndteringen og rangordner de forskellige måder at behandle affald på, alt efter hvor godt det er for miljøet. Forebyggelse mod
at affald opstår prioriteres derfor højere end genanvendelse, genanvendelse prioriteres højere end forbrænding, og forbrænding prioriteres højere end deponering.
I EU-affaldsdirektivet fra 2008 blev introduceret et affaldshierarki med 5 niveauer.
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Affaldsforebyggelse
Forberedelse med henblik på genbrug
Genanvendelse
Anden nyttiggørelse
Bortskaffelse

Fokusområder
Regeringens visioner for affaldshåndteringen i Danmark er præsenteret i publikationen ”Danmark uden affald” med undertitlen ”Genanvend mere - forbrænd mindre”
Publikationen er fra oktober 2013 og visionerne er udmøntet i Ressourceplan for
affaldshåndtering 2013-2018, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014.
Regeringen sætter fokus på følgende 6 hovedindsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.4

Mere genanvendelse af affald fra husholdninger og servicesektor.
Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald.
Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse.
Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor.
Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald.
Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder.

Frederikshavn Kommunes målsætninger

3.4.1 Målsætning for husholdningsaffald
Det er regeringens ambition, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.
Det er Frederikshavn Kommunes mål at opfylde denne målsætning. For at nå målet, skal der imidlertid foretages ændringer i de nuværende ordninger.
Det bliver nødvendigt at sortere det organiske affald i dagrenovationen fra det øvrige restaffald. Genanvendelse af det organiske affald (bioaffald) kan ske ved en
biologisk behandling med energiudnyttelse. Restaffaldet skal stadig forbrændes.
I husstande generes betydelige mængder organisk affald, alt fra madrester til kartoffelskræller. Vi vil i Frederikshavn Kommune etablere en ordning for organisk affald, så næringsstoffer bliver fastholdt i et naturligt kredsløb og energien udnyttes.
Det er målsætningen, at indsamling af emballageaffald skal øges fra det nuværende niveau gennem bedre udsortering i husholdningerne.
3.4.2 Målsætning for bygge- og anlægsaffald
Ved bygge- og anlægsarbejder og ved nedrivning af bygninger fremkommer store
mængder afffald. Den største mængde er beton, tegl og asfalt og stort set hele
denne mængde nedknuses og genanvendes i dag.
Imidlertid indeholder en del af bygge- og anlægsaffaldet problematiske stoffer
som PCB, asbest, bly og kviksølv. Da disse stoffer er farlige for miljø og sundhed
er det vigtigt, at det kildesorterede bygge- og anlægsaffald er fri for disse stoffer.
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Frederikshavn Kommune vil målrette en indsats, hvor de problematiske stoffer
identificeres og frasorteres inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes.
Indsatsen vil blive rettet til husholdninger og erhverv, dels som generel information og dels som målrettet information med krav til fremgangsmåde i forbindelse
med nedrivningstilladelser.

3.4.3 Målsætning for elektronikaffald
Elektronikaffald indeholder mange værdifulde materialer der er begrænsede ressourcer som det er en miljømæssig gevinst at genanvende. For elektronikaffald er
det målsætningen, at minimum:



75 % af elektronikaffald fra husholdninger indsamles i 2018
55 % af batterier indsamles i 2018

Frederikshavn Kommune vil med en målrettet indsats øge indsamling og genanvendelse af elektronikaffald fra husholdninger og erhverv.

3.4.4 Målsætning for forbrændingsanlæg
Ressourcestrategien tager udgangspunkt i mere genanvendelse og mindre affald
til forbrænding. Dette vil medføre, at behovet for forbrændingskapacitet bliver
mindre i årene fremover både nationalt og lokalt.
I Frederikshavn Kommune er der i dag et mindre underskud af affald til forbrænding. Dette underskud er pt. dækket ind ved import af affald.
Det er målsætningen, at den samlede forbrændingskapacitet i Frederikshavn
Kommune skal tilpasses det mindre behov for forbrænding.
Den fremtidige struktur for forbrændingsanlæg i Frederikshavn Kommune skal
derfor nærmere planlægges med henblik på at optimere driften.

3.4.5 Målsætning for genbrugspladser
De 7 små genbrugspladser (Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og
Vangen) i Frederikshavn Kommune drives efter de oprindelige bestemmelser om
drift og indretning. Pladserne er ikke miljøgodkendte og for fortsat drift kræves
miljøgodkendelse af pladserne.
Det vil medføre, at der skal der foretages ændringer på de 7 små genbrugspladser. Fysisk omfatter ændringerne udførelse af befæstede arealer, således alle aktiviteter kan foregå på fast eller impermeabel belægning. Fra alle belagte arealer
skal der udføres afvanding, der skal føres til kloak, enten til regnvand eller til spildevand.
For gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger til ombygning af de 7 små
genbrugspladser kræves en samlet investering på ca. 5,2 mio. kr.
Med den nuværende struktur for genbrugspladser i Frederikshavn Kommune er
der generelt et meget højt serviceniveau for brugerne. Dette er givet til udtryk
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ved en tilfredshedsundersøgelse, hvor over 75 % af brugerne udtrykte sig ”meget
tilfreds” med genbrugspladserne.
16 genbrugspladser i en kommune af Frederikshavns størrelse er relativt mange.
Det viser også afstandene mellem pladserne, hvor den mindste vejafstand mellem
to genbrugspladser er 1,4 km og den største vejafstand er 20 km (Skagen/Ålbæk).
Der ligger en udfordring i at fastlægge en fremtidig struktur for genbrugspladser.
Frederikshavn Kommunes målsætning for genbrugspladserne er:


Fastholdelses af genbrugspladsernes serviceniveau gennem effektivisering og
tilpasning således, at
o serviceniveauet målrettes pladsernes brug og behov
o de større pladser fremtidssikres med hensyn til mulighed for at modtage nye affaldsfraktioner som følge af øgede krav til genanvendelse.
o antal og udformning af de mindre pladser tilpasses under hensyn til lokale behov.

3.4.6 Målsætning for samarbejde med nabokommunerne
Hvis de fremtidige udfordringer for ressource og affaldsområdet bedst løses i
samarbejder, er Frederikshavn Kommune åben for etablering af samarbejder med
andre aktører på affaldsområdet, både kommuner og private.
Der er samarbejde med nabokommunerne Brønderslev og Hjørring om bla. behandling og nyttiggørelse af bioaffald. Ligeledes er der samarbejde med flere
nordjyske kommuner om anlæg til sortering af plast- og metalaffald.
Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) oplyser, at afsætningsmulighederne for den
”tørre” genanvendelige fraktion – herunder plast, er begrænsede og ingen lokale
afsætningsmuligheder på nuværende tidspunkt.
Yderligere vil der være fokus på om der kan være et samarbejde med andre
kommuner om f.eks. affaldsplanlægning, information af initiativer på affaldsområdet samt ved licitation og udarbejdelse af licitationsmateriale
3.4.7 Målsætning for affaldsindsamling på offentlige steder:
For at undgå henkastet affald og for at tilskynde til genanvendelse af affald vil
Frederikshavn Kommune iværksætte initiativer til at forbedre affaldsindsamlingen
på offentlige steder og ved offentlige arrangementer med fokus på:




Skraldespande og bobler, der er synlige i gadebilledet. Affaldsspande skal
være synlige i gadebilledet, og det skal være åbenlyst, hvordan man sorterer og kommer af med sit affald
Tilpasse affaldsordningerne efter aktuelle begivenheder. Sæsonvariationer
er specielt i relation til strandgæster og særlige aktiviteter omkring blandt
andet skove og parker
Derudover kan der være forskellige arrangementer som løb, musik, cykling
mv. der tiltrækker mange mennesker på et område, og som kræver særlige
affaldsordninger, mens det pågår

Der er samarbejde med Center for Park og Vej om, at udvikle bedre skraldespande og bedre information på bl.a. Palme Stranden.
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Frederikshavn Kommune´s tanker og holdninger til ressourcestrategien
Det er fra regeringen meldt ud, at affaldsbehandlingen fremover i højere grad skal
satse på at anvende materialeressourcerne i affaldet fremfor at anvende energien
ved affaldsforbrænding.
Regeringen vil med den nye strategi sætte skub i en bevægelse fra et "forbrug og
forbrænd" Danmark over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen.
Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcer bedst
muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.
Strategien sætter ambitiøse mål for genanvendelsen. Blandt andet skal vi genanvende mere end dobbelt så meget af husholdningsaffaldet i 2022. Kommunerne
skal bidrage til at opfylde målet, og det er op til den enkelte kommune at skrue
den bedste løsning sammen til deres lokale forhold.
En større genanvendelse af tørre materialer som plastic, folie og metaller kræver
en bedre udsortering af affaldet og en større efterspørgsel fra erhvervslivet. Der
er forskelige udviklingsprojekter i gang på landsplan, som skal afklare, hvorvidt
det er muligt af udsortere mere til genanvendelse.
Der er i ressourcestrategien ikke taget stilling til, hvilke metoder eller teknologier
der bedst kan øge genanvendelsen af materialerne i affaldet. Det er således op til
kommunerne alene eller i fællesskab med andre, at finde metoder der er velegnede til forholdene i den enkelte kommune.
For at finde rentable metoder er det vigtigt, at der praktiseres erfaringsudveksling
og videndeling mellem kommuner og private aktører i affaldsbranchen. Heraf kan
udspringe initiativer om samarbejder for at løse de fremtidige udfordringer som
ressourcestrategien stiller.
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4

PLANLÆGNING

4.1

Fremtidige affaldsmængder
Den samlede mængde affald der produceres i samfundet er afhængig af en del
faktorer. En af faktorerne er samfundsøkonomien. I de senere år med lavkonjunktur har man kunnet konstatere et mindre fald i de samlede affaldsmængder set i
forhold til perioden før 2008.
En forbedring af samfundsøkonomien, som flere tegn tyder på er på vej, vurderes
dog kun i begrænset omfang at medføre ændringer i affaldsmængderne. En af årsagerne hertil vil være initiativer om affaldsforebyggelse og virkningerne af den
kommende ressourcestrategi for affaldshåndtering.
En anden faktor for de fremtidige affaldsmængder i Frederikshavn Kommune er
befolkningsudviklingen og erhvervsaktiviteten. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger vil befolkningen i Frederikshavn Kommune i perioden frem
til 2024 falde med ca. 3,4 %. Erhvervsaktiviteten vurderes til uændret eller svagt
stigende.
Det vurderes på baggrund af Miljøstyrelsen seneste fremskrivning af affaldsmængderne, at de samlede affaldsmængder på landsplan frem til 2024 kun vil
vokse svagt, med en årlig stigning på mellem ½ og 1 %.
Det vurderes af affaldsforebyggelse i planperioden vil reducere stigningen i de
samlede affaldsmængder så denne bliver mellem 0 % og ½ %.
Indførelse af nye ordninger og muligheder for yderligere sortering af affald vil flytte affaldsmængder fra en behandlingsform til en anden.
Andelen af husholdningsaffald til genanvendelse vil stige som følge af nye initiativer og tilsvarende vil mængden af husholdningsaffald til forbrænding falde. Affald
til deponering vurderes uændret frem til 2024.
De mange faktorer der har indflydelse på prognosen for de fremtidige affaldsmængder gør et estimat vanskeligt. I tabel 4.1.1 er data for forventede fremtidige
affaldsmængder angivet.

Gennemsnitlig
årlig stigning

År 2016
tons

År 2020
tons

År 2024
Tons

Samlet affaldsmængde
fra husholdninger

0,3 %

51.120

51.740

52.360

Samlet affaldsmængde fra
erhverv til AVØ’s anlæg

0,4 %

26.350

26.780

27.210

Tabel 4.1.1 Fremskrivning af samlede affaldsmængder

De fremtidige affaldsmængder fra erhverv der håndteres udenfor AVØ’s regi, herunder kildesorteret erhvervsaffald er ikke vurderet er ikke omfattet af fremskrivningen.
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Fremtidige indsamlingsordninger
I dag forbrændes ca. 80 % af alt affald fra husholdningerne i Frederikshavn
Kommune, opgjort efter de retningslinjer Miljøstyrelsen har opstillet for beregning
af genanvendelsen af husholdningsaffald.
Det er målsætningen i Regeringens ressourceplan, at 50 % af affald fra husholdningerne skal genanvendes i 2022.
For at kunne leve op til denne målsætning, skal der foretages ændringer af de nuværende ordninger for husholdningsaffald.
I Frederikshavn Kommune skal der flyttes i alt ca. 10.000 tons husholdningsaffald
fra forbrænding til genanvendelse for at opfylde målsætningen. Det vil være en
udfordring og kræve en stor omstilling for alle, både kommune, affaldsselskab og
husstande.
For at kunne nå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i Frederikshavn Kommune i 2022, bliver det nødvendigt med en ændring af den nuværende ordning for indsamling og behandling af dagrenovation.
Indsamlingsordningerne omfatter i dag:






dagrenovation,
papir & pap,
glas, dåser & plastflasker (organiseret som bringeordning),
storskrald,
batterier.

Ordningerne for indsamling af dagrenovation skal ændres, så en større genanvendelse bliver mulig. Der skal gennemføres kildesortering af dagrenovationen med
opdeling i bioaffald og i restaffald, og der skal indføres indsamlingsordninger for
begge fraktioner som udbygning af den nuværende indsamling af dagrenovation.
Herudover skal/kan den nuværende indsamlingsordning for papir & pap udbygges
med indsamling af en eller flere af de fraktioner som nu indgår i bringeordningerne og evt. andre ”tørre” genanvendelige fraktioner – f.eks. plast.
Der arbejdes således henimod en udbygning af husstandsindsamlingen med –
f.eks. en 4 delt indsamling af restaffald (dagrenovation), bioaffald, papir & pap og
øvrige ”tørre” genanvendelige fraktioner.
Ligeledes bliver det nødvendigt at øge andelen af genanvendelige materialer fra
genbrugspladserne, bl.a. ved at udsortere genanvendeligt affald fra storskrald og
brændbart affald på genbrugspladserne
4.2.1 Indsamling af bioaffald fra husholdninger
Det nationale mål om at opnå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022
er ambitiøs, da det næsten er en tredobling i forhold til i dag.
I dag indsamles bioaffald (organisk dagrenovation) som en del af det almindelige
blandede dagrenovation som forbrændes på affaldsforbrændingsanlæg. Kun en
meget lille del af det organiske affald, skønsmæssigt ca. 4 – 500 tons, bliver af
enkelte husholdninger sorteret fra og hjemmekomposteret.
Bioaffald udgør ca. 40 % af den samlede mængde dagrenovation i henhold til undersøgelse udført af Miljøstyrelsen. Det giver et potentiale i Frederikshavn Kom-
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mune på ca. 6.800 tons bioaffald. Hvis det antages at ca. ¾ af potentialet kan udsorteres ved kilden, svarer det til ca. 5.000 tons bioaffald.
Husstandene skal fremadrettet sortere dagrenovationen i flere fraktioner. I stedet
for det nuværende system med 1 sæk eller beholder til dagrenovation og 1 beholder til papir/pap-fraktionen, vil der blive stillet opsamlingsmateriel til rådighed,
der kan håndtere de sorterede affaldsfraktioner. Ligeledes vil der blive fokuseret
på nødvendigheden af indendørs indsamlingsmateriel, så husstandene enklere kan
opbevare det sorterede affald.
Bioaffald omfatter bl.a.:










Alle madvarer uden emballage
Brød- og kagerester
Kød og pålæg
Fedt og sovs
Fisk og fiskeben
Frugt og grøntsager
Kaffegrums og teblade med filter
Afskårne blomster
Æggeskaller

Restaffald omfatter bl.a.:






Mælke- og juicekartoner
Tilsmudset plast
Kødbakker
Køkkenrulle og andet aftørringspapir
Stanniol og husholdningsfilm

Indsamlingsordningen for dagrenovation ændres til en indsamling af bioaffald og
en indsamling af restaffald. Tømningsintervaller for begge fraktioner kan være 14dags tømninger eller ugetømninger.
Restaffaldet indsamles til forbrænding i lighed med den nuværende indsamlingsordning for dagrenovation.
Bioaffaldet skal indsamles og behandles biologisk. Der er flere metoder og processer for biologisk behandling af bioaffald. Grundlæggende for alle er en biologiske
behandling på et biogasanlæg, hvor energien tages ud og omdannes til varme og
el, og hvor restproduktet består af fibre med en gødningsværdi, som kan udbringes på landbrugsjord.
Der skal gennemføres en nærmere planlægning for endeligt valg af biologisk behandling af bioaffald.
I samarbejde mellem AVØ og Frederikshavn Spildevand er der ved at blive lavet
nogle tekniske undersøgelser af, om der er miljømæssige og økonomiske muligheder for at bruge ledig kapacitet på rensningsanlæggets rådnetanke (biogasanlæg) til at bioforgasse organisk affald.
Fordelene ved projektet er, at der udnyttes eksisterende behandlingskapacitet,
hvor der er afsætningsmulighed for både energien og restproduktet. Det eneste,
der skal ny anlægges, er et forbehandlingsanlæg, som gør materialerne klar til
modtagelse og behandling.
Planlægning af ordningen vil starte i 2014 - 2015 og indførelse af den nye indsamlingsordning forventes i 2016 – 2018.

Udkast affaldsplan v. 2.3, version 2.3a rev. Juli 2015

Side 32

Frederikshavn Kommune

Affaldsplan 2014 - 2024

4.2.2 Brændbart affald og storskrald på genbrugspladser
For at nå målsætningen om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald skal der
ud over bioaffald udsorteres yderligere ca. 5.000 tons affald til genanvendelse.
En del heraf kan opnås ved bedre sortering på genbrugspladserne af affald til forbrænding, både småt brændbart affald og stort brændbart affald (herunder storskrald). Om der kan udsorteres ca. 5.000 tons affald til genanvendelse fra de ca.
8.500 tons brændbare affald der modtages på genbrugspladserne fra husholdninger er usikkert.
Det er vigtigt, at der er metoder og teknologier til at behandle og nyttiggøre det
udsorterede genanvendelige affald.
Nye fraktioner kunne være:



Rent træ
Genbrug (møbler og indbo)

En større genanvendelse kan opnås ved bedre udsortering af:




Plast
Pap
Jern og metal

En metode til at tilskynde til en bedre udsortering af materialer til genanvendelse
kunne være at nedtone fokus på containere til brændbart affald og supplere med
flere containere til genanvendelige fraktioner.
Ved at give brugerne denne mulighed og give yderligere information om udsortering af materialer til genanvendelse vil den samlede genanvendelse kunne forøges.
Planlægning af ændringerne vil starte i 2014 - 2015 og indførelse af den nye ordning forventes i 2015 – 2016.
4.2.3 Emballageaffald
Ordningen for indsamling af emballageaffald af glas, metal og plast er i Frederikshavn Kommune en bringeordning med specialcontainere der er opstillet på genbrugspladserne samt på centrale steder i kommunen.
Potentialet i Frederikshavn Kommune for emballageaffald af glas, metal og plast
er opgjort til ca. 80 kg pr. husstand pr. år. Af det samlede potentiale blev ca. 44
% indsamlet til genanvendelse i 2013 via indsamlingsordningen.
Det vurderes, at genanvendelsen af disse affaldsfraktioner kan øges med ca. 2 –
300 tons pr. år gennem information vedr. eksisterende ordninger samt indsamling
af en eller flere fraktioner hos husstandene og dermed opfylde krav i henhold til
EU’s Emballagedirektiv.
4.2.4 Papir og pap
Indsamlingsordningerne for papir og pap har en høj genanvendelsesprocent i Frederikshavn Kommune, over 70 %.
Det vurderes, at det vil være vanskeligt at øge denne genanvendelsesprocent
mærkbart, men en information til husholdningerne som gældende for emballageaffald kan gennemføres.
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Fremtidig affaldshåndtering
En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunen indsamler eller anviser til behandling.

De nuværende indsamlings– og anvisningsordninger af husholdningsaffald fortsætter i den kommende planperiode, suppleret med de ny ordninger der er beskrevet i afsnit 4.2.

4.4

Behandlingsanlæg
Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som
kommunen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de
enkelte anlæg.

Benyttelse af de nuværende behandlingsanlæg fortsætter indtil videre i planperioden, med omtrent den tilsvarende mængde affald der behandles i dag. Som følge
af konkurrenceudsættelse vil benyttelse af private affaldsbehandlingsanlæg kunne
ændres i planperioden.

4.5

Deponerings- og forbrændingsanlæg
Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

Frederikshavn Kommune er forpligtet til at sikre, at der er tilstrækkelig behandlingskapacitet for deponeringsegnet affald og affald til forbrænding fra både husholdninger og erhvervsvirksomheder i kommunen.

4.5.1 Deponeringsanlæg
Med de nuværende tilførsler af blandet affald til deponering er der deponeringskapacitet i etablerede deponeringsenheder til blandet affald til 35 – 40 år. I ikke anlagte, men godkendte, deponeringsenheder er der kapacitet til yderligere ca. 100
år med de nuværende tilførte mængder.
I etablerede specialdeponier til mineralsk affald, til olieforurenet jord og til asbestaffald er der med de nuværende tilførsler kapacitet til ca. 40 – 50 år.
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4.5.2 Forbrændingsanlæg
Mængden af affald til forbrænding forventes fremover at blive reduceret med det
organiske affald der sorteres fra dagrenovationen som bioaffald, samt andet genanvendeligt affald der udsorteres fra affald til forbrænding.
Behovet for forbrændingskapacitet vil derfor blive formindsket omtrent svarende
til denne mængde. Hvis målsætningerne opfyldes vil det i år 2022 medføre ca.
10.000 tons affald mindre til forbrænding.
I den situation vil der være tilstrækkelig kapacitet på Frederikshavn Forbrænding
til at forbrænde den samlede mængde affald til forbrænding fra Frederikshavn
Kommune.
Forbrændingsanlægget i Skagen er 35 år gammelt og har behov for væsentlige
vedligeholdelsesarbejder fremover, hvis det fortsat skal holdes i drift. Forbrændingsanlægget er relativt lille med en kapacitet på 12.500 tons pr. år.
På den baggrund planlægges det, at forbrændingsanlægget i Skagen lukkes i den
kommende planperiode. Herefter vil affald til forbrænding fra Skagen blive transporteret til Frederikshavn Forbrænding.
Planlægning af ændringen vil starte i 2015 - 2016 og den nye struktur forventes
indført i 2017 – 2019.

4.6

Genbrugspladser
Den nuværende struktur for genbrugspladser planlægges ændret i den kommende
planperiode. Den fremtidige struktur for genbrugspladser skal opfylde målsætningerne på området om bedre sortering og fremtidssikring med hensyn til mulighed
for at modtage nye affaldsfraktioner.
Som et nyt tilbud til publikum, planlægges indført søndagsåbning på genbrugspladserne i Ravnshøj, Sæby og Skagen samt øge åbningstiden på
pladsen i Ålbæk. Åbningstiden på søndage vil være 6 timer, hvor pladserne vil
være åbne for publikum i fuldt omfang.
Mere end 95 % af husstandene i Frederikshavn Kommune vil kunne komme til en
søndagsåben genbrugsplads på mindre end 20 minutter. Den maksimale køretid
til en søndagsåben genbrugsplads vil blive ca. 30 minutter.
Søndagsåbne genbrugspladser er en stor succes i mange af de mange kommuner,
hvor dette er indført.
En del af de 7 små deltidsåbne genbrugspladser (Jerup, Elling, Kvissel, Skærum,
Bangsbo, Gærum og Vangen) er beliggende meget tæt på en større genbrugsplads.
På baggrund af, at de små genbrugspladser er utidssvarende og kræver en større
ombygning for at komme til at opfylde de nuværende regler om miljøgodkendelse
og nye krav til indretning og drift, planlægges der en række service og effektiviserings tiltag for de 7 små genbrugspladser, jf. Frederikshavn Kommunes mål for
genbrugspladserne (afsnit 3.4.5). For de 7 mindste pladser kan optimeringen betyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg
 nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads
 omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner
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Planlægning af ændringen vil starte i 2015 - 2016 og den nye struktur forventes
indført i 2015 – 2016.
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Økonomi
Planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og gebyrernes størrelse
Eksempel på ny løsning med indsamling i fire fraktioner:
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring af den nuværende dagrenovationsindsamling til en indsamling af restaffald og bioaffald kan først fastlægges endeligt, når de nye ordninger er planlagt.
En standardløsning for en standard husstand der bor i et enfamilieshus kan tage
udgangspunkt i følgende forslag:
Den nuværende 110 l sæk til dagrenovation med afhentning 1 gang pr. uge udskiftes med en 140 l eller 190 l affaldsbeholder til restaffald med tømning hver 14.
dag. Det nuværende sækkestativ med 110 l papirsæk beholdes til bioaffald der
afhentes hver 14. dag. Afhentninger af restaffald og bioaffald forskydes med 1
uge.



Bioaffald i papirsæk
Restaffald (dagrenovation) i beholder

tømningsfrekvens 2 uger
tømningsfrekvens 2 uger

Herudover skal/kan den nuværende indsamlingsordning for papir & pap udbygges
med indsamling af en eller flere af de fraktioner som nu indgår i bringeordningerne og evt. andre ”tørre” genanvendelige fraktioner – f.eks. plast.



Pap & papir i beholder
Øvrig ”tørre” genanvendelige fraktion

tømningsfrekvens 4 uger
tømningsfrekvens 4 uger

Der arbejdes således henimod en udbygning af husstandsindsamlingen med – en
4 delt indsamling af restaffald (dagrenovation), bioaffald, papir & pap og øvrige
”tørre” genanvendelige fraktioner.
Hvis afhentningsformen fastholdes som i dag, hvor der afhentes på standplads, vil
det medføre en mindre forøgelse af indsamlingen, da beholderne skal bringes tilbage til standplads efter tømningen. Indsamlingen kan foregå i almindelige komprimatorbiler.
Bioaffald opsamles i husstanden i papirposer for at undgå plast. Fulde papirsposer
opsamles i papirsækken, der afhentes til biologisk behandling. Papirsposer udleveres til husstanden af AVØ.
Restaffald indsamles til forbrænding i lighed med den nuværende indsamling af
dagrenovation. Da mængden bliver reduceret med det bioaffald der er frasorteret,
bliver der en besparelse i behandlingspris for forbrænding og energiafgift.
Et foreløbigt overslag af de økonomiske konsekvenser for en standard husstand i
kr. pr. husstand pr. år fremgår af efterfølgende tabel, hvor det er forudsat der udsorteres ca. 170 kg bioaffald årligt:
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Mindre udgifter
Kr. pr. år

Indsamling (26 beholdertømninger á ca. 3 kr.)

80,00

Papirsposer til bioaffald (ca. 250 stk. pr. år)
Papirsæk (26 stk. pr. år)

130,00
80,00

Affaldsbeholder (afskrives over 10 år)
Affaldsforbrænding

Merudgifter
Kr. pr. år

30,00
90,00

Forbehandling af bioaffald

40,00

Biologisk behandling af bioaffald

70,00

”Tørre” genanvendelige fraktioner
Sum
Merudgift pr. husstand

180,00
170,00

350,00
360,00

Tabel 4.7.1 Økonomiske konsekvenser af indsamling af bioaffald & ”tørre” genanvendelig fraktion
fra husstande

De økonomiske konsekvenser af lukning af 7 genbrugspladser og samtidig indførsel af søndagsåbent på pladserne i Ravnshøj, Skagen og Sæby. Vil være en besparelse på anlægsomkostninger på kr. 5,2 mio. og besparelse på de årlige driftsomkostninger med kr. 0,7 mio.
Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) oplyser, at ændringen af genbrugspladsstrukturen og indførelse af søndagsåbent kan gennemføres i løbet af få måneder efter
at affaldsplanen er endelig vedtaget.

4.7.1 Affaldsgebyrer
Stigningen i de fremtidige gebyrer som følge af gennemførelse af planen med udsortering af bioaffald og den ”tørre” fraktion vil udgøre ca. 15 % ud over stigningen i pristallet.
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FORHOLDET TIL DEN NATIONALE RESSOURCEPLAN FOR AFFALDSHÅNDTERING
En vurdering af i hvilket omfang planens foranstaltninger er i overensstemmelse
med affaldshierarkiet, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger
af affaldshåndteringen.

5.1

Fosfor
En af betingelserne for alt liv er grundstoffet fosfor. Fosfor er en central byggesten
for planter, dyr og mennesker, så uden fosfor, intet liv. Alt organisk stof indeholder derfor fosfor, men kun en del af det bliver genanvendt.
Fosfor er en naturlig ressource, der som grundstof udvindes fra miner rundt om i
verden. Ressourcen er begrænset og vil slippe op med store konsekvenser til følge. Dansk landbrug importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor, som primært
kommer fra Marokko.
Danmark kan blive næsten selvforsynende med fosfor, hvis vi begynder at genanvende mere fosfor.
Fosfor i husdyrgødning og i spildevandsslam bliver udnyttet gennem udspredning
på marker, men der er mere fosfor at hente ved at udnytte det organiske affald.
De tiltag der omhandler om bedre udnyttelse af fosforressourcen støtter Frederikshavn Kommune gennem de planlagte initiativer for bioaffald der er omfattet af
denne affaldsplan.
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Forslag til Tillæg I

Center for Teknik og Miljø

Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune
2009-2019:

Sagsnummer: 15/16345
Sagsbehandler:
Kirsten Haumann

Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningsområde til
Frederikshavn Vand A/S pr. 01. januar 2016

Indledning
”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009 – 2019”, der er godkendt af
Frederikshavn Kommunes Byråd den 24. marts 2010, samt en henvendelse 17. april
2015 fra Frederikshavn Vand A/S, danner grundlag for udarbejdelse af dette tillæg nr. 1
til ”Vandforsyningsplan 2009 – 2019”.

Tillægget omfatter:


overdragelse af forsyningspligten fra Voerså Vandværk til Frederikshavn Vand
A/S pr. 1.januar 2016.
Ændringen i forsyningsområdet er vist i bilag 1.

Vandforsyningsplanens tekst, som omfatter øvrige forhold omkring Voerså Vandværk,
konsekvensrettes i forbindelse med næste revision af vandforsyningsplanen, som
gennemføres senest 2019.
Baggrund
Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S ønsker at indgå aftale om overdragelse
af Voerså Vandværks forsyningspligt til Frederikshavn Vand A/S.
Voerså Vandværk har behandlet spørgsmålet om overdragelse af forsyningspligten på
den ordinære generalforsamling i marts. I henhold til Voerså Vandværks vedtægter er
det på en ekstraordinær generalforsamling d. 15. april 2015 vedtaget, at indgå aftale
om overdragelse af forsyningspligten til Frederikshavn Vand A/S. Frederikshavn Vands
bestyrelse her på møde 27. januar godkendt at der indgås aftale.

Frederikshavn Vand A/S har fremsendt udkast til aftale om overdragelse af
forsyningspligten. Aftalen vil blive indgået når Frederikshavn Byråd har accepteret at
forsyningspligten overdrages.

Fremtidig løsning
Den fremtidige løsning medfører, at Frederikshavn Vand A/S overtager
vandværksgrund med tilhørende boringer, bygninger og rentvandstank samt
ledningsanlæg. Der vil blive etableret ny forsyningsledning mellem Voerså Vandværk
og Frederikshavn Vand A/S forsyningsområder. Den endelige placering af
forsyningsledningen er pt. ikke endelig fastlagt.
Der forventes ikke problemer med at opretholde forsyningspligten i Voerså Vandværks
forsyningsområde ved overdragelse af pligten til Frederikshavn Vand A/S.
Voerså Vandværk har 328 forbrugere tilsluttet, det årlige salg af vand er ca. 65.000 m³.
Jf. Vandforsyningsplan for Frederikshavn Kommune 2009-19 er der i planperioden ikke
forventninger om øget vandbehov indenfor vandværkets forsyningsområde.
Frederikshavn Vand A/S meddeler, at overtagelse af forsyningspligten i Voerså giver
mulighed for at udnytte ledig produktionskapacitet på Sæbygårdværket og
Ørnedalsværket, beliggende ved Sæby by. Samlet har Ørnedalsværket og
Sæbygårdværket tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3 vand årligt. Indenfor de sidste
seks år er der samlet indvundet mellem 1,12 og 1,28 mio. m3 på de to værker. Der
forventes derfor ikke problemer med at udvide indvindingen med 65.000 m3/år,
svarende til Voerså Vandværks aktuelle indvinding.
Miljøvurdering
En vandforsyningsplan kan være omfattet af krav om en miljøvurdering i henhold til Lov
om miljøvurdering af planer og programmer, bekendtgørelse nr. 939 af 03. juli 2013.
Jævnfør bilag 3 i bekendtgørelsen er overførelsen af drikkevand via rørledninger ikke
omfattet af loven.
Da tillægget alene medfører anlæg af en ny forsyningsledning mellem Voerså
Vandværk og Frederikshavn Vand A/S forsyningsområder, vil der ikke blive lavet en
miljøvurdering af tillægget.
Lovgrundlag
Tillægget udarbejdes og behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om
vandforsyningsplanlægning, nr. 1318 af 21.december 2011.
Godkendelsesprocudure
Jf. Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, § 7, stk. 2 kan
kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af
indsigelser mod forslag til mindre tillæg til allerede vedtagne vandforsyningsplaner.
Efter udløb af indsigelsesfristen, vedtages tillægget endeligt af Frederikshavn Byråd.
Endelig vedtagelse af tillægget annonceres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.
Annonceringen skal indeholde oplysninger om, at vedtagelsen ikke kan påklages,
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jævnfør Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 6 og Vandforsyningslovens §
76.
Tidsplan
Forsyningspligten kan overdrages og de nødvendige anlægsarbejder kan
gennemføres, når tillægget er endelig vedtaget. Tillægget træder i kraft fra datoen for
vedtagelsens offentliggørelse.
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Bilag 1:

Nuværende plan:
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Ændres til:

Kort 1 - Forsyningsområder mm.
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MV-forslag til budget for 2016
Generelt
Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter med
justeringer i forhold til de forventede mængder.
Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præcenteret 2 nye rammer for branchen: en
ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen Ressourceplanen for
affaldshåndtering 2013-2018: Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af
den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015
blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister.
Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal
genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats, samtidigt ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres
som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering.
Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og
beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilke kan give
store udfordringer og ekstra administration hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som
pt. er intentionen (forhandler med Staten foregår pt.). Dog er der p.t. stor usikkerhed om, hvorledes
farligt affald fra erhverv skal indgå i liberaliseringen
EU’s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i
EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på
implementering af den cirkulære økonomi i EU.
De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af
affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige yderligere i de kommende år.
MVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores
strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3
nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved.
Behandling af kildesorter genanvendeligt erhvervsaffald kan blive begrænset af initiativer om, at disse
kategorier ikke mere må behandles på offentligt ejede anlæg.
Ligeledes har der vist sig tekniske vanskeligheder i form af små eksplosioner ved forbrænding af det
farlige affald lokalt på AVVs forbrændingsanlæg. Dette kan betyde, at vi ikke kan brænde den mængde
der er estimeret i nærværende budget, hvorfor det kan blive nødvendigt, at begrænse mængden af
importeret farligt affald fra Norge. Det kan også betyde, at vi bliver nødsaget til at bortskaffe lokalt
indsamlet affald til andre anlæg med en forhøjet behandlingspris til følge.
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Figur 1: Affaldshierarkiet; Forebyggelse, forberedelse til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og
deponi.
Konkrete strategiske fokusområder:
 For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation, hvilket også er et EUkrav hvis udbud skal undgås
 Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges
 Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne
 Initiativer der øger genanvendelsen og sikre bedre ressourceudnyttelse, f.eks symbioseanlæg
for vand:
 Øge genanvendelsen fra vores emballageprodukter

Farligt affald
Provenuet fra erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere nedsættes med 11% i forhold til
budget for 2015. Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er
antallet af aktive virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR.
Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere.
Der er regnet med en lille stigning i mængden af olieaffald og en lidt støre stigning i mængden af
kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for 2014.
Der er i budget for 2016 afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling.
Klinisk risikoaffald
Med baggrund i overskuddet i 2014 nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med
klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 180 kr. pr. kasse.
Olie- og benzinudskillere
Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til normal prisstigning iht.
Forbrugerindekset.
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Mængdeforudsætninger for budget 2016
Regnskab 2014
Ton

Budget 2015
Ton

Budget 2016
Ton

9202
2508

9500
2500

9300
2500

315
19

320
15

320
15

709

700

700

Farligt affald

Olieaffald
Kemikalieaffald
Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald
Vævsaffald
Olie- og benzinudskillere

OBU antal tømninger

Takster budget 2016
(ekskl. moms)
Regnskab 2014
Kr.

Budget 2015
Kr.

Budget 2016
Kr.

33,40

28,40

23,40

1,83

1,56

1,39

0,42
4,05
2,30
39

0,43
4,39
2,60
49

0,44
4,48
2,65
49

1.825
4.190
2.410
188

udgået
4.324
2.162,50
183

udgået
4.324
2.162,50
180

Vævsaffald
120 L fad (vævsaffald)
120 L fad (formalin)

760
950

715
895

715
895

Olie- og benzinudskillere
OBU bundtømning

800

815

830

Farligt affald
Brugerbetaling

Erhvervsgrundtaksten
Pr. aktive CVR
Indbyggergrundtakster
(er indregnet i beh.indtægt)
Behandlingspriser

Eksempler, (kr./kg)
Spildolie, uemballeret (40-65% olie)
Malingrester i emballage
Oliefiltre
Deklarationsgebyr
Klinisk risikoaffald
Abonnement

45 L sæk pr. år uge afhent.
110 L sæk pr. år uge afhent.
110 L sæk pr. år 14 dage afhent.
449 L kasser pr. stk.
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Farligt affald
Omsætning 1.000 kr.
Norges affald
Øvrige
Erhvervsgrundgebyr
Farligt affald i alt

2012
2.816
8.732
1.151
12.699

2013
4.060
8.095
580
12.735

2014
2.402
8.961
589
11.952

Budget 2015
4.850
8.290
500
13.640

Budget 2016
4.850
7.575
375
12.800

16000
14000
12000
10000

Erhvervsgrundgebyr

8000

Øvrige

6000

Norges affald

4000
2000
0
2012

2013

Total
Omsætning 1.000 kr.
Omkostninger 1.000 kr.
Behandlet mængde ton

2014

2015

2016

2012

2013

2014

Budget 2015

Budget 2016

12.699
12.373
11.640

12.735
12.962
12.140

11.952
11.606
11.710

13.640
12.890
12.000

12.800
12.000
11.800

14000
13500
13000
12500

Total omsætning 1.000 kr.
Total omkostninger 1.000 kr.

12000

Behandlet mængde ton
11500
11000
10500
2012

2013

2014

2015

2016
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Grundgebyr
Til dækning af MV I/S’s omkostninger til stadighed at kunne levere indsamling og behandling opkræves
en grundtakst til dækning af basisomkostninger for privat affald og erhvervsaffald.

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger

375.000 kr.

Privataffaldets andel af grundomkostninger

230.000 kr.

Erhvervsbetaling, 16.074 virksomheder á 23,40 kr.

kr.375.000

Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling:

Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 27.04.2015.

Brønderslev

Erhvervsbetaling, 3.453 virksomheder

80.000 kr.

Frederikshavn

Erhvervsbetaling, 5.954 virksomheder

140.000 kr.

Hjørring

Erhvervsbetaling, 6.461 virksomheder

150.000 kr.

Læsø

Erhvervsbetaling, 206 virksomheder (60% af 343)

5.000 kr.
375.000 kr.

Privatandelen af grundtakst er sænket med 11% fra 1,56 kr. pr. indbygger til 1,39 kr. pr. indbygger. I
alt 230.000 kr. Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra
borgere.

Kr./år
2010 2011
Indbyggergrundtakst 4,3
4,3

2012
3,65

2013
1,83

2014
1,83

2015
1,56

2016
1,39

2017
1,13

2018
1,00

Indbyggergrundtaksten
5
4
3
Indbyggergrundtaksten

2

1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Kr./år
Erhvervsgrundtakst pr.
aktive CVR

2010
162,8

2011
162,8

2012
66,6

2013
33,4

2014
33,4

2015
28,4

2016
23,4

2017
20,5

Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR
180
160
140
120
100

Erhvervsgrundtakst pr.
aktive CVR

80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget for Farligt affald

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger:
Personale
Drift
Administration
Omkostninger i alt
Resultat før afskrivn.
Afskrivninger
Resultat efter afskrivn.
Renter
Årets resultat

Budget 2016
12.800

Regnskab 2014
11.952

Budget 2015
13.640

3.750
6.400
1.850
12.000
800
800
0
0
0

2.942
6.897
1.767
11.606
346
678
-332
14
-318

3.280
7.780
1.830
12.890
750
800
-50
50
0
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2018
17,5

Klinisk risikoaffald
Kr.
449 L kasser
120 L fad vævsaffald, formalin
120 L fad vævsaffald

2014
188
950
760

2015
183
895
715

2016
180
895
715

1000
900
800
700

449 L kasser

600
500

120 L fad vævsaffald,
formalin

400

120 L fad vævsaffald

300
200
100
0
2014

2015

2016

Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger
Drift
Underskud/overskud
Omkostninger i alt
Årets resultat

Budget 2016
2.640

Regnskab 2014
2.783

Budget 2015
2.690

2.730
-60
2.670
0

2.669
114
2.783
0

2.750
-60
2.690
0
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Tømningsordning, olie- og benzinudskillere
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.
Omsætning
Omkostninger
Drift
Underskud
Omkostninger i alt
Årets resultat

Budget 2016
620

Regnskab 2014
516

Budget 2015
570

620

565
-49
516
0

570

620
0

570
0
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Anlægsprogram 2015 – 2020
Prisniveau 2015, i mio.kr.
2015
Igangværende anlægs
arbejde rest fra 2014
 Ændret rørføring,
oliebehandling
 Container
slamafvanding
 Udvidelse af
oplagsareal

0,9

Rest fra 2014
Inddampnings- anlæg til egen
behandling af vandholdigt
affald (malingsaffald, køle- /
smøremidler).

2,0

Anlæg til sortering og
behandling af farligt affald for
at øge genanvendelsen og
renheden af affaldsprodukter

1,8

Renovering og
miljøforbedring
 Etablering af
overdækket
oplagsområde.

2016

2017

2018

2019

2020

2,0

2,2
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Bilag: 12.1. Oversigtskort
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 128191/15

Bilag: 12.2. Ansøgningsmateriale
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 128193/15

Vestergade

Vestergade 12, 9300 Sæby
Matr. Nr.
Grundareal

78 B
225 m²

Etageareal
I alt

500 m²

Bebyggelsesprocent 222 %
Generelt:
Byggearbejdet udføres i overenstemmelse med bestemmelserne i BR10
med tilhørende SBI-anvisning
Lydforhold - min. som lydklasse C (DS 490)
Indeklima - der udføres mekanisk ventilation med varmegenindvending som decentral aggregat for hver lejlighed samt butik
Brandforhold - bygningen overholder bestemmelser i Bygningsreglementet kap. 5.
- der bliver vedlagt en brandstrategisk rapport
De enkelte bygningsdele og materialer udføres/indbyges i henhold til fabrikantens anvisninger
Badeværelse:
Der udføres vådrumsikring iht. SBI-anvisning nr. 200 "Vådrum"
Gulvbelægning udføres skridtsikker.

OT

Vandinstallationer:
Vandinstallationer skal udføres af autoriseret firma.

Elevator

El-installationer:
El-installationer skal udføres af autoriseret firma.
Afløbsinstallationer:
Afløbsinstallationer skal udføres af autoriseret firma.

Areal skema
Brutto etageareal

3124

6307

OT

Affald
Tørrerum
Cykelstativ

Lejlighed M²
Butik
Bolig 2
Bolig 3
Bolig 4
Bolig 5
Bolig 6

105
66
105
66
86
48

Total

476

* Altangang 1 sal
Altangang 2 sal
Altan i alt=
Elevator
I alt

= 15,8 - 5,6(altan) = 10,2 m²
= 15,8 - 8,4(altan) = 7,4 m²
17,6 m²
=
17,5 m²
25
=
m²

Friareal

Gård
Altan
I alt

OT - Udluftning over tag

Fælles adgangsveje*
4 m²
4 m²
4 m²
4 m²
4 m²
4 m²

M² - i alt
109
70
109
70
90
52
500

37,4 m²
17,6 m²
55 m²

NOTE:

No.

Description

Date

Owner: ESDA

Situationsplan

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.1(900)01

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:38:25

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

C

13200

B

A

13200

3

10M

1402

1050

Vindfang

1000

10M

Glasvæg/dør for
vindfang

1452

7468

8150

Butik
109 m²
8150

3

A.3(900)02

1000

9M
9M
Personalerum

Teknik

R

Lejlighedskel:

7800

400 x 250 x 500 mm isolerende byggeblok
som Ytong Energy+
Pudses efter producenternes anvisning.

300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB
Elevatorskakt:

3000

2505

2000

1452

Bad

Interne skillevægge:

Cykel, tørrerum og affaldrum

1000

1

300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB
400 x 250 x 500 mm som Energy+(2 sal)

Køkken/Stue

1
8150

5050

NOTE:

13200

C

B

A

A.3(900)01

No.

Description

Date

Som KnaufDanogips - VE MR70 450 AA/AA M0
vægge omkring badeværelser - VE MR70 450 HH/AA M45
eller 100 x 400 x 600 mm gasbeton

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

Owner: ESDA

Stueplan

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.1(900)02

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:49:20

Soveværelse

Ydervægge:

1032

7680

10M

1000
1000

R

1452

Entre

Redningsåbning

686

UP

BOLIG 2
70 m²

R

1012

Elevator
Type 2

2

1180 240

10M

1145

1236

Flugtvej

1452

2

15950

1452

Toilet

9M

13200

100 1312

1032

1140

1032

1500

1032

B

A

1500

1032

1500

1032

1088

R

1000 100

R

C

3

1452

3

Soveværelse

1000

Værelse

1000
1452

BOLIG 3
109 m²
Entre

704
7800

Lejlighedskel:
300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB

1032

1127

400 x 250 x 500 mm isolerende byggeblok
som Ytong Energy+
Pudses efter producenternes anvisning.

Elevatorskakt:

Altan

2505

Interne skillevægge:

1
8150

5050

C

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

A

A.3(900)01

Description

Som KnaufDanogips - VE MR70 450 AA/AA M0
vægge omkring badeværelser - VE MR70 450 HH/AA M45
eller 100 x 400 x 600 mm gasbeton

NOTE:

B

No.

Redningsåbning

Ydervægge:

1012

Altangang
R

1452

Bad

R

300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB
400 x 250 x 500 mm som Energy+(2 sal)

1000

1

7400

7680

1452

1500

Soveværelse

1000

R

BOLIG 4
70 m²

10M

1000

Entre
Køkken/Stue

Altangang

2

Date

Owner: ESDA

Plan 1 Sal

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.1(900)03

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:39:37

Elevator
Type 2

2785

1180 240

1253

10M
1012

1500

1236

Flugtvej

1452

15948

2

A.3(900)02

TT

Bad

8150

8148

7468

1452

VM

R

Køkkenalrum

C

B

A

R

3

3

R

Værelse

Soveværelse

VM

A.3(900)02
R
TT

Bad
Køkken/Stue
BOLIG 5
90 m²

1253
Elevator

10M
1012

Altangang

Altan

Flugtvej

2

2785
1500

2

R

Redningsåbning

R

1500

BOLIG 6
52 m²

Ydervægge:
400 x 250 x 500 mm isolerende byggeblok
som Ytong Energy+
Pudses efter producenternes anvisning.

7400

10M

Entre

Altangang

Køkken/Stue

R

Lejlighedskel:
300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB

Soveværelse
Altan

Elevatorskakt:

Bad

300 x 200 x 600 mm massiv gasbetonblok 56dB
400 x 250 x 500 mm som Energy+(2 sal)
Interne skillevægge:

1

1

Som KnaufDanogips - VE MR70 450 AA/AA M0
vægge omkring badeværelser - VE MR70 450 HH/AA M45
eller 100 x 400 x 600 mm gasbeton

NOTE:

B

A

A.3(900)01

No.

Description

Date

Owner: ESDA

Tagetage

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.1(900)04

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:47:37

C

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

OK Kip (ca.) 10.915
OK Elevator 10.415

OK kvist 9.210

OK Dør 8.910

UK Overligger 5.955

OK Dør 5.975
UK Fremspring 6.765

OK Brystning 4.410

OK Fremspring 4.330

OK Dør 2.445
OK Skur 2.250

OK Facadeparti 2.425

UK Fremspring 3.530

Cykelskur

FACADE NORD

FACADE SYD

NOTE:

No.

Description

Date

Owner: ESDA

Facader N og S

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.2(900)01

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:40:46

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

OK Kip (ca.) 10.918

8.910
UK Fremspring 6.765

OK Altan 6.765
UK Overligger 5.955

5.975

OK Brystning 4.410

OK Fremspring 4.330

OK Altan 3.530

OK Overligger 2.425

2.445

UK Fremspring 3.530

OK Brystning 0.880
0.000

FACADE VEST

FACADE ØST

NOTE:

No.

Description

Date

Owner: ESDA

Facader V og Ø

Vestergade 12, 9300
Sæby

Project number
Date
Drawn by
Checked by

01

A.2(900)02

07.07.2015
Emil
HPD BYG

Scale

1 : 100

07-07-2015 12:44:31

Alle byggematerialer skal kontroleres og kontrolmåles iht. tegninger og byggeriet.
Vinduer, glaspartier, døre, porte m.m. skal kontrolmåles inden bestilling.
Alle mål der er fastsat med mållinjer er i mm.
Tegningen er ikke målfast, pga. udskrift varians.
Byggefelt skal kontroleres og eftermåles, inden sokkel afsættes.
Projektet skal udføres håndværkmæssigt forsvarligt.
Ved tvivl eller forståelsesspørrgsmål skal bygherres byggetilsyn inddrages i processen

Bilag: 12.3. Høringsnotat
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 128196/15

Dato: 6. august 2015

Høringsnotat
Vedr. opførelse af ny etageejendom, Vestergade 12A, Sæby
Ansøgning har været i naboorientering og partshøring ved ejere og lejere af Vestergade 8A, B,
C og D, Vestergade 9, 10, 11 og 14 samt Grønnegade 9A og B og 11.

Sagsnummer:

Der er kommet bemærkninger fra ejerforeningen Vestergade 8A og beboere og ejer af
Vestergade 8A, 1. samt fra ejere af Vestergade 9 og Grønnegade 9. Øvrige har ikke
kommenteret det ansøgte.

Forfatter:

15/18235

Christian Aarup
Center for Teknik og Miljø

Opsummering og kommentarer til de indkomne bemærkninger fremgår nedenfor.
Bemærkningerne vedlagt efterfølgende.
Indkomne bemærkninger
Ejerforeningen Vestergade 8A
Gør indsigelse mod det ansøgte og anfører bl.a.

1. at der er for mange punkter, hvor lokalplanen
ikke er opfyldt.
2. at stueetagen skal anvendes til erhverv for at
forene Lille Nytorvs butikker med resten af
gågaden.
3. at parkeringspladsen på Lille Nytorv er
overbelastet og det ikke er belyst, hvordan
parkering sikres ved nybyggeriet.

Ejer og beboer, Vestergade 8A, 1. sal
Bemærker, at lokalplanens krav til parkering på egen
grund ikke bør fraviges, da der i forvejen er kaotiske
forhold på parkeringspladsen.
Beboer, Vestergade 8A, 1. sal
Anfører bl.a.

Fagcenterets bemærkninger

ad 1) Indsiger henviser bl.a. til lokalplanens krav til
anvendelse, bebyggelsesprocent, udlæg af
opholdsarealer, anlæggelse af
parkeringspladser og udseende af
omkringliggende arealer. Bemærkningerne
vurderes mindre væsentlige ift. de ansøgte
dispensationer, jf. dog pkt. 2 og 3.
ad 2) Det er i lokalplanen præciseret, at der ikke kan
dispenseres til anden anvendelse ved facade
mod gågaden på strækningen fra Søndergade
til Lille Nytorv. Dette vurderes opfyldt, da
stueetagen er indrettet til butiksformål ud
mod Vestergade og delvist ud mod Lille
Nytorv.
ad 3) Ejendommen har tidligere været bebygget
med 178 m² erhverv og 1 bolig. Der kan kun
stilles krav om anlæg af parkeringspladser, der
går ud over det parkeringsbehov, der svarer til
den tidligere anvendelse af ejendommen. Da
det fremtidige byggeri ikke er mere
parkeringskrævende end den tidligere
anvendelse, vurderes der dermed ikke at være
hjemmel til at stille krav om etablering af
yderligere parkeringspladser på ejendommen.
Se bemærkninger til den første indsigelse (pkt.
3).

1. at dispensation for bebyggelsesprocent og
anvendelse vil være i strid med lokalplanens
principper.
2. at der skal tages hensyn til eksisterende
butikker og beboere mht. parkering.

ad 1) Det er fagcenterets vurdering, at der er tale
om mindre væsentlige afvigelser, som
opfylder lokalplanens formål om at fornyelse
skal ske, så byens traditionelle
købstadskarakter fastholdes, så byggeriet
indeholder såvel forretninger som boliger og
med et attraktivt gademiljø.
ad 2) Se bemærkninger til den første indsigelse (pkt.
3).

Ejer af Vestergade 9
Anfører bl.a.

ad 1) Det tidligere byggeri på grunden var kun i 1½
etage svarende til de omkringliggende

Side2/2

1. at byggeriet vil give væsentligt større
skyggegener end det tidligere byggeri på
grunden.
2. at de omkringliggende bygninger kun er i 2 plan
og at dette passer til denne del af gågaden.
3. at der skal anlægges en parkeringsplads pr
lejlighed.

Ejer af Grønnegade9
Anfører bl.a. at 2½ etage vil være for dominerende og
at gavlen mod syd vil være skæmmende.

bygninger. Det ansøgte byggeri opfylder dog
lokalplanens bestemmelser for nybyggeri, og
giver dermed ikke skyggegener udover, hvad
der må forventes og accepteres i området.
ad 2) Lokalplanen har dels til formål at fastholde
eksisterende købsstadskarakter, men skal
samtidig også sikre mulighed for udbygning af
bycenteret, og giver derfor øgede
bebyggelsesmuligheder for ejendommene i
Bycenteret. Se i øvrigt bemærkninger
bemærkning under pkt. 1.
ad 3) Se bemærkninger til den første indsigelse (pkt.
3).
Det ansøgte byggeri overholder lokalplanens
bestemmelser mht. højde og udseende og
bemærkningerne vurderes derfor mindre
væsentlige. Se desuden pkt. 2 ovenfor.
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Jeg vil på ejerforeningen Vestergade 8 A-D's vegne gøre indsigelse mod tilladelsen og fremhæver følgende:
lflg. lokalplan 4.56.0 delområde 7 afsnit "Bebyggelsens omfang og placering'' skal byggeriet udføres som
sluttet bebyggelse i gadelinien mod lille Nytorv, Vestergade m.fl.
Bebyggelsen skal opføres i indtil 2,5 etage med max. højde på 11 m.

I afsnit "Bebyggelsens anvendelse" står at i stueetagen langs lille Nytorv, Vestergade m.fl. kan der kun
etableres butikker, restauranter, cafeer mm
Endvidere henvises til Centerlokalplanen 4.56.0
§4
Stk. 4.1 afsnit F.:
Etagehusbebyggelse i udlagte centerområde, hvor der er mulighed for byggeri i skel, er der ikke fastsat m 2regler pr. bolig, idet byggeriet skal respektere arealets bebyggelsesregulerende bestemmelser (højde,
bebyggelsesprocent m.v.) samt sikre udlæg af 20% af grundarealet i friareal.
§6
Stk. 6.1
Ved opførelse af ny bebyggelse skal der sikres areal på egen grund til følgende antal parkeringspladser.
Etagehusbebyggelse i udlagte centerområder:
1 p-plads pr. eje/leje/andelsbolig.
Å
1 p-plads pr. påbegyndt 25 m 2
Liberale erhverv
1
Butikker
1 p-plads pr. påbegyndt 2S m INDG ET
SKANNET
m.m.

14 JULI 2015

§8
Stk. 8.1
Arealerne skal holdes ryddelige og gives et udseende som ikke virker skræmmendl~~1FORVALTN.
omgivelserne.
§12
Stk. 12.2 afsnit 4
Principielt kan der ikke meddeles dispensation til ejendomme med facadelinie til Store Torv, jfr.
delområderne 7, 2, 4, 8 og 16 samt Vestergade fra Søndergade til lille Nytorv.

Konklusionen er at vi er imod godkendelse af byggeriet som ansøgningen er udformet og der er for mange
punkter der ikke opfylder lokal- og centerplan.
Vi mener at gågade-miljøet skal bibeholdes i sin fulde længde, altså stueetagen kun anvendes til erhverv,
også for at forene lille Nytorv's butikker med resten af gågaden mener vi, at der ikke skal afviges fra lokalog centerplan.
Ud fra de foreliggende tegninger fremgår det ikke tydeligt hvordan adgangsvej til ejendommens
friareal/gård skal være, derfor ønsker vi yderligere information omkring p-pladser til projektet, da der i
forvejen er overbelastning på pladserne på lille Nytorv.
Vi har som ejere af lille Nytorv en interesse i, at denne p-plads holdes fri til os som ejere
(parkeringslicenser) og i stor udstrækning til kunder til 'vores' butikker.
Jeg vil gøre opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt allerede er stor mangel på p-pladser til os der i
forvejen bor i området.
Jeg vil gerne informeres om planerne for parkeringsmuligheder for beboerne i det nye byggeri.
Vi har indtil videre fået flere p-bøder, på trods af parkeringslicens til lille Nytorv. Endvidere skal bemærkes,
at flere bilister holder ulovligt parkeret i både udkørsel og på omkringliggende fortovsplads.
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Som ejer af Grønnegade 9, 9300 Sæby fremsendes hermed indsigelse mod det planlagte byggeri Vestergade
12, 9300 Sæby.
Pkt. 1 Der har altid været bygget i 1 1/2 plan. 2 1/2 plan vil være alt for dominerende.
Pkt. 2 Den opsatte træsøjle (som kan ses på de vedhæftede billeder) markerer højden på det
påtænkte byggeri.
Pkt. 3

Set fra Grønnegade vil gavlen mod syd være skræmmende.

Med venlig hilsen
Villy Bruun
Boelsmindevej 3
9300 Sæby.

1

Bilag: 14.1. Plan og Miljøudvalget Budgetforslag 2016-19
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 120009/15

Frederikshavn Kommune
Plan og Miljøudvalget

Budgetforslag 2016 - 19
Økonomiafdelingen, d. 6. august 2015

1
# 120.009-15

Indhold

1.

Budget 2016 i hovedtal ................................................................................................................. 3

2.

Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015............................................................... 4

3.

Kollektiv trafik.............................................................................................................................. 4

4.

Plan- og Miljøudvalget – Takstfinansieret – Renovation ............................................................. 5

5.

Anlæg ............................................................................................................................................ 5

6.

Takster Renovationen ................................................................................................................... 6

2
# 120.009-15

1. Budget 2016 i hovedtal
Drift
(1.000 kr.)

Budgetforslag 2016

Overslag
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Center for Teknik og Miljø
- Kollektiv trafik

13.366

13.254

13.123

12.989

Ramme i alt

13.366

13.254

13.123

12.989

Takstfinaniseret - Renovationen
(1.000 kr.)

Renovation udgifter
Renovation indtægter
Ramme i alt

Budgetforslag 2016

Overslag
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

69.612
-69.109

69.612
-69.109

69.612
-69.109

69.612
-69.348

503

503

503

264

Anlæg
(1.000 kr.)

Budgetforslag 2016

Overslag
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Center for Teknik og Miljø

1.754

0

0

0

Ramme i alt

1.754

0

0

0
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2. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015
(1.000 kr.)

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget
Rammekorrektioner:
DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi
1 % reduktion af serviceudgifterne
P/L regulering
P/L regulering
Rammekorrektioner i alt
Korrigeret ramme i 2016-prisniveau

2016
13.138

2017
13.007

2018
12.876

2019
12.876

-20
0
339
-91
228

0
0
338
-91
247

0
0
337
-90
246

0
-131
334
-90
113

13.366

13.254

13.123

12.989

3. Kollektiv trafik
Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Plan- og Miljøudvalget. Budgetmidlerne på Planog Miljøudvalgets område benyttes til løsning af den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune.
Mål & Målopfyldelse:
Den interne kollektive trafik i kommunen skal være et attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil.
Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det
handler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så den bliver et bedre alternativ til bilen på
strækninger og tidspunkter med stort transportbehov.
Aktiviteter og Aktivitetstal:
Center for Teknik og Miljø vil i 2016 forsat arbejde med at implementere den kollektive trafikplan for
Frederikshavn Kommune, som blev vedtaget i 2015.
Kommunen har modtaget støttetilsagn fra Trafikstyrelsen på strategisk opgradering af stoppesteder.
Formålet med projektet er at forbedre stoppestedforholdene og opnå en fælles høj kvalitet (udstyr, drift og
vedligeholdelse). Det er tale om et fælleskommunalt projekt med de fleste nordjyske kommuner og
Nordjyllands Trafikselskab. Projektet har en samlet økonomi på 22.888.000 kr., hvoraf kommunerne bidrager
med 10.584.000 kr., NT med 860.000 kr. og Trafikstyrelsen med 11.444.000 kr. Projektet løber over en 4årig (2015-2018) periode.
Forudsætninger
Den kollektive trafikplan iværksættes, fordi Frederikshavn Kommune har mange ønsker til udvikling af den
kollektive trafik. Der er blandt andet tale om:






En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter.
At flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store pendlerstrømme.
Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik.
En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn.
En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen.

Perspektiv
Der er en række konkrete udfordringer til den kollektive trafik:




Med tidligere udvalgsbeslutninger sikres budgetoverholdelse i 2016. Det øgede reduktionskrav i
budgetoverslagsår 2017 på 134 t.kr. stigende til 399 t.kr. i budgetoverslagsår 2019 henstår som
uudmøntet.
Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn
Kommune.
Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen.
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Ressourceforbrug:
Budgettet for 2016 udgør 13,4 mio. kr. netto.

4. Plan- og Miljøudvalget – Takstfinansieret – Renovation
Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-selvprincippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. I perioden 2016-2019 budgetteres der med,
at de opsparede midler bliver brugt, således at Renovationens tilgodehavende hos Frederikshavn Kommune
med udgangen af 2019 er nulstillet.
Mål & Målopfyldelse:
At tilbyde ordninger til borgere og virksomheder, således at affaldet kan bortskaffes på en miljømæssig
korrekt og prisbevidst måde.
Regeringen har opsat nogle minimums mål, som skal opfyldes.
Aktiviteter og Aktivitetstal:
Husholdningerne
Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes
mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes.
Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen
samt gennem en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for
glas og flasker samt papir og pap og storskrald, udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens
administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af
centrale affaldsregistre.
Erhverv
Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker
udgiften til adm. af abonnement ordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt
affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning
m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.
Perspektiv:
At udvikle affaldsindsamlingen i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsplan og i
samarbejde med brugere og aftagere, således at der opnås den mest optimale affaldsbortskaffelse.
Ressourceforbrug:
Budgetrammen for 2016 udgør 0,5 mio. kr.

5. Anlæg
Projekt (i 1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

Busterminal Frederikshavn

1.703

0

0

0

51

0

0

0

1.754

0

0

0

Pulje digitalisering og velfærdsteknologi
I alt Anlæg

Bemærkninger:
 Busterminal Frederikshavn har en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på
2 mio. kr. er budgetteret i budgetår 2015. Overførsel af eventuelle uforbrugte projektmidler til 2016
sker i overførselssagen til 2016.
 Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi har en bevilling i 2016 på 51 t.kr. Denne bevilling er givet
til afholdelse af investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi med henblik på at opnå en årlig
besparelse på 0,1 mio. kr. på driftsområdet.
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6. Takster Renovationen
Pris inkl. moms

Budget 2015

Sæk/uge

Budget 2016

1.150,00

1.125,00

Sæk/sommerhus

650,00

687,50

Sæk 14. dag

687,50

687,50

140 l cont./uge

1.431,25

1.400,00

240 l cont./uge

2.081,25

2.081,25

140 l cont./ 14. dag

825,00

825,00

240 l cont./ 14. dag

1.150,00

1.150,00

400 l cont./ uge

2.887,50

2.687,50

400 l cont./14. dag

1.437,50

1.437,50

600 l cont./uge

3.687,50

3.312,50

600 l cont./14. dag

1.812,50

1.750,00

800 l cont./uge

4.250,00

4.000,00

800 l cont./14. dag

2.250,00

2.125,00

Molok pr. tømning

712,50

687,50

Takst for ændring

125,00

125,00

30,00

30,00

Lejligheder/helårsboliger

1.187,50

1.281,25

Sommerhuse / værelser

875,00

937,50

Kun genanvendeligt (grønt kort)

1.187,50

1.187,50

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)

2.937,50

2.937,50

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)

5.875,00

5.875,00

375,00

375,00

Ekstrasække

Grundgebyr administration - erhverv

Taksterne behandles i særskilt sag om Affaldstakster 2016.
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Afgørelser fra klageinstanser

Plan‐ og Miljøudvalget
18.08.2015

Sags.nr.
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:



Afgørelse om ikke at realitetsbehandle klage over miljøgodkendelse til KMT Gjenvinning
Danmark AS, Sandholm 61, Frederikshavn af 2. juni 2015
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S og Hals Metal A/S har påklaget Frederikshavn Kommunes
miljøgodkendelse af 9. januar 2015 til virksomheden KMT Gjenvinning AS, Sandholm 61,
Frederikshavn
Virksomhederne finder, at Frederikshavn Kommune har givet lempeligere vilkår til KMT Gjenvinning
Danmark AS end branchen normalt stilles overfor. Virksomhederne anfører, at de som
konkurrerende virksomhed med mere end 25 års erfaring i oparbejdning af de samme produkter,
som KMT Gjenvinning AS bearbejder, har en naturlig interesse i at sikre, at konkurrenterne ikke får
lempeligere vilkår i deres miljøgodkendelser end de vilkår, branchen ellers stilles over for.
Natur- og Miljøklagenævnet er den 2. juni 2015 kommet frem til følgende afgørelse:
Virksomhedernes interesse i sagen er af økonomisk og konkurrencemæssig karakter. Derfor
finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at de er klageberettigede i forhold til den trufne
afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet afviser dermed klagen fra realitetsbehandling.



Dispensation til gennembrud af beskyttet dige, Tryvej 172, Østervrå af 17. juni 2015
Kulturstyrelsen har klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 5. august 2014 om
dispensation til tre gennembrud af beskyttet dige beliggende Tryvej 172 i Østervrå.
Natur- og Miljøklagenævnet er den 17. juni 2015 kommet frem til følgende afgørelse:
Natur- og Miljøklagenævnet ændret Frederikshavn Kommunes afgørelse af 5. august 2014 og
dispensation til tre gennembrud i beskyttet dige til en dispensation til to mindre gennembrud
med en ændret placering og med vilkår om, at gennembrudene skal holdes dyrknings- og
sprøjtefrie.
Nævnet finder ikke, at der er den fornødne driftsmæssige begrundelse for det midterste
gennembrud, ligesom de to øvrige ikke bør tillades bredere end, hvad der er højst nødvendigt
for gennemkørsel med opslået maskinel, herunder sprøjtebom. Herudover finder nævnet, at
man ved etablering af gennembrudene helt ude i enderne af diget, hvorved den naturlige
begyndelse af diget fjernes, dels fratager diget en del af dets autencitet og kulturhistoriske
fortælleværdi og dels en del af digets landskabelige og biologiske værdi i strid med de
kulturhistoriske interesser.



Afslag på byggetilladelse vedrørende ejendommen beliggende Hjørringvej 448B, Østervrå af 17.
juni 2015
Ejer har klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 1. august 2014 med afslag på
byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus på Hjørringvej 448B i Østervrå.
Statsforvaltningen er den 17. juni 2015 kommet frem til følgende afgørelse:

Statsforvaltningen vurderer, at kommunen berettiget afslog at give byggetilladelse, fordi der
ved ansøgningen om byggetilladelse ikke var sendt dokumentation til kommune for, at et
forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.
Der er ikke taget stilling til, om byggelovens øvrige betingelser for udstedelse af
byggetilladelse til byggeriet er opfyldt.
Der er lagt vægt på, at ejer ikke kan opfattes som en bygherrer, der efter byggelovens § 25A
er undtaget fra forsikringspligten

Bilag: 15.2. Flex Airport - Frederikshavn Kommune takker nej til tilsagn
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 129456/15

Flex Airport – Frederikshavn
Kommune takker nej til tilsagn

Plan‐ og Miljøudvalget
18.08.2015

Sags.nr. 13/691

Sagsbehandler : CHLR

Sagsforløb:
Plan og Miljøudvalget blev på mødet den 4. marts 2014 orienteret om, at der var søgt midler fra
Trafikstyrelsens puljer til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Der var søgt til projekterne Flex
Airport og Bedre kollektiv i Frederikshavn Kommune.
Trafikstyrelsen har den 1. april 2014 meddelt tilsagn til at yde 1.250.000 kr. til projektet Flex Airport.
Projektets formål er at idriftsætte et produkt, som giver borgere i Frederikshavn Kommune lettere adgang til
Aalborg Lufthavn.
Ved en løsning, der drives via trafikselskabernes flextrafik, vil det være muligt, at:


Skabe adressebaseret betjening



Give alle kommunens borgere lige adgang til lufthavnen



Skabe indtægtsdækning via kommunens for dårligt benyttede afgange



½ pris for medrejsende, så tilbuddet bliver attraktivt for grupper/familier

Projektet er forankret ved Nordjyllands Trafikselskab i Aalborg og et af succeskriterierne for projektet er, at
andre kommuner adopterer idéen.
På grund af de økonomiske udfordringer på Plan- og Miljøudvalgets område kan man vælge at kontakte
Trafikstyrelsen for at meddele, at vi ønsker at udskyde projektet i et år.
Et andet alternativ er at der takkes nej til tilsagnet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at projektet udskydes til næste år, og at det søges
indarbejdet i budgettet for 2015-2018

Beslutning Plan‐ og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Indstillingen tiltrædes.
Afbud: Mogens Brag.
Det har ikke været muligt for Center for Teknik og Miljø og indarbejde projektet i budgettet for 20152018. På den baggrund meddeles Nordjyllands Trafikselskab, at Frederikshavn Kommune ønsker at
takke nej til tilsagnet fra Trafikstyrelsen.

Bilag: 15.3. Orienteringspunkt til PMU 180815
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 127228/15

Tilsyn med campingpladserne 2015

PMU den
18.08.15

Sags.nr.
09/5128

Sbh: LALY

Beredskabet har gennemført brandsyn og kontrol af de hygiejniske forhold på kommunens 11
campingpladser, hvilket ikke har givet anledning til særlige foranstaltninger/bemærkninger.
Samtidig har Campingrådet, i henhold til samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune, gennemført
egenkontrol, herunder med campingpladsernes indretning, hvilket ikke har givet anledning til særlige
bemærkninger.

Bilag: 15.5. Orienteringspunkt PMU 18.08.2015 - version 2
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 127647/15

Invitation til workshop
om fremtidens
energiforsyning i
Nordjylland

Plan- og Miljøudvalget
18.08.2015

Sags.nr. 12/4015

Sagsbehandler: JAST

Resultaterne af halvandet års samarbejde i projekt Energisk Nordjylland mellem 9 nordjyske kommuner og
regionen om fremtidens energi i et nordjysk perspektiv bliver nu præsenteret for politikerne i kommunerne
og regionen. Projektgruppen inviterer medlemmer af Byrådene i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring,
Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner samt medlemmer af
Regionsrådet i Region Nordjylland til et fælles arrangement, en politisk workshop, torsdag den 1. oktober
2015 kl. 14-18 i loungen på Nordjyske Arena, Harald Jensens vej 7-9, 9000 Aalborg.
Formålet med arrangementet er at give Byrådene og Regionsrådet den nødvendige viden og indsigt i de
jobmuligheder, vækstperspektiver og udfordringer, der er ved at omstille Nordjyllands energisystem fra en
afhængighed af udenlandske fossile brændsler til en investering i lokale energiressourcer. Politikerne får
mulighed for at drøfte scenarier for strategisk planlægning for energi i Nordjylland og give kommentarer og
forslag dertil. Efter arrangementet bliver Byråd og Regionsråd bedt om at tage stilling til, hvordan der bedst
kan arbejdes videre med strategisk energiplanlægning i Nordjylland.

Bilag: 15.4. Orienteringssag PMU 18.8.2015
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 130520/15

Tilladelse til udledning af
tag- og overfladevand til
Guldmajsgrøften i
Skagen

Plan- og Miljøudvalget
18.08.2015

Sags.nr. 15/15744

Sagsbehandler: BISL

Frederikshavn Kommune har den 29. juli 2015 meddelt tilladelse til eksisterende udledning af tag- og
overfladevand til Guldmajsgrøften fra et separatkloakeret område i Skagen Nordby.
Tilladelsen er tidsbegrænset til den 1. februar 2017. Det forventes at der vil blive etableret et
forsinkelsesbassin i 2016, og den midlertidige tilladelse vil da blive afløst af en permanent tilladelse til
udledning af tag- og overfladevand via bassin/sø.

